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Kommunstyrelsen

Tid: 2021-03-08, kl. 19:00

Plats: Digitalt möte, länk finns i kalenderinbjudan till sammanträdet. 

Ärenden:

1 Information om strukturplaner för Salem centrum (muntlig)

2 Anmälningsärenden

3 Delegationsbeslut

4 Krisledningsnämndens minnesanteckningar

5 Salems kommuns årsredovisning 2020 (muntlig)

6 Revidering av Mål- och budget 2021 för Kommunstyrelsen

7 Svar på  Remiss - Regional cykelplan för Stockholms län

8 Svar på Remiss - Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen

9 Svar på remiss "Revidering av länsplan för regional transportinfrastruktur 
2022-2033/2037"

10 Remissvar från Södertörnskommunerna över granskning vägplan för 
Tvärförbindelsen

11 Ansökan om extra medel för feriearbete 2021

12 Rekommendation om att anta Överenskommelse för förskrivningsbara 
hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för medicintekniska 
produkter

13 Rapportering av gynnande beslut som inte har verkställts, kv 4 2020

14 Svar på Remiss revisionsrapport: Granskning av kommunens underhåll av 
fastigheter och anläggningar samt gator och vägar

15 Planbesked Tallåsen 18 och 19 

Lennart Kalderén (M) Ida Malmborg
Ordförande Sekreterare
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 § XX KS/2021:16 

Anmälningsärenden

- K
ultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2021

- R
edovisning av Kultur- och fritidsnämndens  Internkontrollplan 2020

- F
lytt av sammanträdesdagar

- R
apport tillsyn av registerförteckning

- G
DPR tillsyn Kultur- och fritidsnämnden

- K
OF § 2 redovisning interkontrollplan

- § 
3 KOF Internkontrollplan 2021

- § 
7 KOF Rapport avseende tillsyn

- § 
8 KoF flytt av sammanträdesdagar

- F
öljebrev till synpunkter angående Södra Ekdalen

- S
ynpunkt på planprogram för Södra Ekdalen

- S
ynpunkt på naturvårdsbedömning

- B
rev till KSAU från Birgitta och Björn Hafström
 KSAU minnesanteckningar 22 februari 2021

- K
STU protokoll 25 februari 2021

Länk till underlagen finns här. 

 Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

______________________

Beslutsexpediering

Arkiv

https://drive.google.com/drive/folders/1IBMua_6Jvnl_vnXxSMHazwOK9djsCV-q?usp=sharing
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 § XX KS/2021:114 

Delegationsbeslut

- K
ultur- och fritidsnämnden anmäler delegationsbeslut

- D
elegationsbeslut, upplåning 100 000 kronor

Länk till underlagen finns här. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv

https://drive.google.com/drive/folders/15-INiaH8GO-LcW_m5GCkmdQ5xD6ahnu9?usp=sharing


PROTOKOLLSUTDRAG
2021-03-08

1 av 1

Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

                                                           4
 § XX KS/2020:104 

Krisledningsnämndens minnesanteckningar

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

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av krisledningsnämndens protokoll och 
minnesanteckningar.

______________________

Arkiv
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 § XX KS/2020:326 

Revidering av Mål- och budget 2021 för Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2020 om en revidering av Mål- och
budget för år 2021-2023, vilket får konsekvenser för kommunstyrelsens förvaltning.
För kommunstyrelsen har följande nya ramar fördelats (posten medel till förfogande är
här inte medräknad i summeringen):

Belopp i tkr

År               Budget juni       Budget nov       Förändring

2021           - 64 672            - 65 492               - 820

2022           - 66 351           - 66 571                - 220

2023           - 67 536           - 67 756                - 220

Kommunstyrelsen har erhållit utökade budgetmedel avseende utbildningsinsatser samt
för en utredning gällande ett införande av internhyror. Styrelsen har fått minskade
budgetmedel avseende IT-kontoret .Kommunstyrelsen har förutom dessa förändringar 
fördelat om vissa resurser från staben
till kommunikationsenheten som beror på omfördelning av resurser.Kommunfullmäktige 
beslutade även om investeringsbudget för år 2021-2023 för
kommunstyrelsen.Fullmäktige fattade därutöver beslut om att justera några indikatorer för
kommunfullmäktiges mål. Dessa förändringar har inte fått någon påverkan på
kommunstyrelsens målformuleringar.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 5 februari 2021. 

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens reviderade förslag till mål
och budget 2021 för kommunstyrelsen.

2. Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen får i uppdrag att uppdatera Mål- och
budget 2021 samt plan för 2022-23 för kommunstyrelsen.

3. Kommunstyrelsen beslutar att omfördela medel från KD Stab till Kommunikation
för år 2021-2023, 160 tkr.
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0,

Kommunstyrelsens förvaltning
Siv Jönsson Westerlund
Ekonomichef

Kommunstyrelsen

Revidering av Mål- och budget 2021 för Kommunstyrelsen

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens reviderade förslag till mål

och budget 2021 för kommunstyrelsen.
2. Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen får i uppdrag att uppdatera Mål- och

budget 2021 samt plan för 2022-23 för kommunstyrelsen.
3. Kommunstyrelsen beslutar att omfördela medel från KD Stab till Kommunikation

för år 2021-2023, 160 tkr.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2020 om en revidering av Mål- och
budget för år 2021-2023, vilket får konsekvenser för kommunstyrelsens förvaltning.

För kommunstyrelsen har följande nya ramar fördelats (posten medel till förfogande är
här inte medräknad i summeringen):

Belopp i tkr

År Budget juni Budget nov Förändring

2021 - 64 672 - 65 492 - 820

2022 - 66 351 - 66 571 - 220

2023 - 67 536 - 67 756 - 220

Kommunstyrelsen har erhållit utökade budgetmedel avseende utbildningsinsatser samt

för en utredning gällande ett införande av internhyror. Styrelsen har fått minskade

budgetmedel avseende IT-kontoret .

Kommunstyrelsen har förutom dessa förändringar fördelat om vissa resurser från staben

till kommunikationsenheten som beror på omfördelning av resurser.

Kommunfullmäktige beslutade även om investeringsbudget för år 2021-2023 för
kommunstyrelsen.

Fullmäktige fattade därutöver beslut om att justera några indikatorer för
kommunfullmäktiges mål. Dessa förändringar har inte fått någon påverkan på
kommunstyrelsens målformuleringar.

Ärendet
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Kommunfullmäktige fattade den 25 november beslut om en reviderad budget för
perioden 2021-2023. En konsekvens av det fattade beslutet är att kommunstyrelsen för
det kommande budgetåret har fått både utökade resurser och vissa effektiviseringar.

Förändringarna består av följande poster enligt kommunfullmäktiges beslut:

Effekt av IT-kontorets omorganisering* 180

Utredning av internhyror - 400

Fortbildning i smittskyddsfrågor - 500

Klimatutbildning för förtroendevalda och tjänstemän -100

Förändring av Medel till förfogande - 4 286

Totalt (tkr) - 5 106

* Respektive nämnd har mandat att själva besluta om alternativa besparingar.

I tabellen med kommunstyrelsens ramar för perioden är ej posten medel till förfogande
med i beloppen.

Driftbudget

Kommunstyrelsens förvaltning har förslag till följande fördelning av de medel som
nämnden tilldelats.

Kommunstyrelsen har fördelat de medel enligt beslutet i kommunfullmäktige enligt
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fullmäktiges förslag till fördelning, vilket innebär att

- IT-enheten får en minskad budgetram med 180 tkr som en effekt av den
omorganisation som gäller från 2021.

- Ekonomienheten får en ökad ram med 400 tkr för att kunna utreda frågor kring
ett internhyressystem för kommunen.

- Kanslienheten får 500 tkr i ökad ram som avser fortbildning i smittskyddsfrågor i
kommunen.

- Kommunstyrelsens nämnd får 100 tkr i ökad ram för en klimatutbildning, en
fortbildning för förtroendevalda och tjänstemän

- En omfördelning föreslås med 160 tkr från Kommundirektörens stab till
Kommunikationsenheten som beror på omfördelning av resurser.

- I övrigt (som inte ingår i tabellen ovan) har reserven i posten KS till förfogande
ökat från 8 903 till 13 189 år 2021 med anledning av volympottsjusteringar.

Investeringsbudget

Inom kommunstyrelsen föreslås följande investeringsprojekt för perioden:

Flertalet investeringar är IT-relaterade inom kommunstyrelsen för period 2021-2023.

Mål

Inga förändringar.

Mats Bergström
Kommundirektör

Siv Jönsson Westerlund
Ekonomichef

Delges
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 § XX KS/2021:69 

Svar på  Remiss - Regional cykelplan för Stockholms län

Region Stockholms tillväxt- och regionplanenämnd har i samverkan med kommunerna i 
Stockholms län och Trafikverket tagit fram ett förslag till reviderad regional cykelplan för 
Stockholms län. Utgångspunkt för planen är att öka cyklingen i länet, vilket är ett av målen i 
den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2050). 

Den regionala cykelplanen är ett strategiskt underlag och en plan för utbyggnad av regionala 
cykelstråk. Cykelplanen är vägledande och avsedd att vara stödjande för länets aktörer. 
Region Stockholms tillväxt- och regionplanenämnd har även tagit fram en vägledning för 
genomförande av cykelplanen. Förslaget till ny regional cykelplan lyfter fem strategiska 
insatsområden för att nå målet om ökad cykelandel och ett utbyggt regionalt cykelvägnät till 
2030.

Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, 
Södertälje och Tyresö) står gemensamt bakom detta remissyttrande vad gäller utveckling av 
cykeltrafiken på Södertörn. 

Ärendet beskrivs i remissyttrande daterat den 4 februari 2021. 

Länk till handlingarna finns här

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens överlämnar Södertörnskommunernas yttrande som svar på remissen.

2. Kommunstyrelsen beslutar om omedelbar justering av ärendet. 

______________________

Södertörnskommunerna
Kommunledningskansliet 

https://drive.google.com/drive/folders/1Ud5UGPzZSwJNeSIiEC-ElLpipAFzjRSd?usp=sharing
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Södertörnskommunernas yttrande 
över regional cykelplan för 
Stockholms län 
Region Stockholms tillväxt- och regionplanenämnd har i samverkan med 
kommunerna i Stockholms län och Trafikverket tagit fram ett förslag till reviderad 
regional cykelplan för Stockholms län. Utgångspunkt för planen är att öka cyklingen i 
länet, vilket är ett av målen i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen 
(RUFS 2050). Den regionala cykelplanen är ett strategiskt underlag och en plan för 
utbyggnad av regionala cykelstråk. Cykelplanen är vägledande och avsedd att vara 
stödjande för länets aktörer. Region Stockholms tillväxt- och regionplanenämnd har 
även tagit fram en vägledning för genomförande av cykelplanen. Förslaget till ny 
regional cykelplan lyfter fem strategiska insatsområden för att nå målet om ökad 
cykelandel och ett utbyggt regionalt cykelvägnät till 2030. 

Rotel IV remitterar för yttrande tillväxt- och regionplanenämndens förslag till 
Regional cykelplan för Stockholms län. 

Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, 
Salem, Södertälje och Tyresö) står gemensamt bakom detta remissyttrande vad gäller 
utveckling av cykeltrafiken på Södertörn. Vid behov lämnas även kommunspecifika 
synpunkter av respektive kommun.  

Remisstiden sträcker sig till den 16 april 2021.  

Södertörnskommunerna 
De åtta Södertörnskommunerna samverkar med fokus på gemensam nytta och 
utveckling, driver ett mångårigt utvecklingsarbete tillsammans och arbetar utifrån den 
gemensamma visionen:  

”Södertörn driver Stockholmsregionen  
- med starkt näringsliv, tillgänglighet och hållbar utveckling” 

Idag bor över 500 000 människor på Södertörn. Både boende och verksamheter 
växer kraftfullt, fram till 2030 planeras för ytterligare cirka 100 000 invånare. 

Södertörnskommunerna har höga ambitioner och arbetar gemensamt för ett ökat 
företagande och fler arbetsplatser söder om regionsnittet. Tillgång till arbete och 
arbetskraft stärker den sociala hållbarheten och sammanhållningen i regionen och ger 
förutsättningar för ett jämnare nyttjande av trafiksystemen. För den enskilda skapar 

Avsändare 

Södertörnskommunerna 
2021-02-04 1 (7) 

 Regionledningskontoret 
registrator.rlk@sll.se 
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närhet mellan bostad, arbete och fritidsaktiviteter ökande möjligheter att välja cykeln 
som transportmedel med stora vinster för den egna hälsan, ekonomin och friheten 
som följd.  

Södertörnskommunernas viktigaste medskick 
Uppdraget och målsättningen med revideringen av den regionala cykelplanen är att 
påskynda genomförandet av planen. De årliga regionala cykelboksluten visar att 
utbyggnadstakten är alltför långsam, standarden på det som byggs varierar och 
andelen cyklande är i stort sett oförändrad i länet. Vi har svårt att se att den nya 
planen kommer att ändra på detta – den är i stora delar en upprepning av den 
befintliga planen. Även om det finns några nya delar i den nya planen så saknas mer 
kraftfulla grepp för att nå målen på en cykelandel på 20 procent och ett fullt utbyggt 
regionalt cykelvägnät år 2030. Hur finansiering av utbyggnaden ska lösas utelämnas i 
den nya regionala cykelplanen, vilket Södertörnskommunerna anser vara olyckligt då 
detta troligen är den viktigaste pusselbiten för att utbyggnadstakten ska kunna öka 
och målen nås.  

Om inte så pass stor del av länsplanen behövdes till infrastrukturinvesteringar för 
åtgärder överenskomna i Sverigeförhandlingen, skulle det bli möjligt att använda mer 
medel till cykelinvesteringar. I gällande plan är drygt nio procent av medlen avsatta 
för namngivna och icke namngivna objekt för cykelåtgärder. I sammanhanget är det 
bekymmersamt att så stor del av länstransportplanen går till finansiering av 
Sverigeförhandlingens åtgärder, vilka borde hanteras i nationell plan eller på annat 
sätt. Under nuvarande planperiod rör det sig om över 1 200 miljoner kronor som 
lämpligen kunde använts till förstärkning av bland annat länets cykelvägsutbyggnad.  

Utöver länstransportplanen finns möjlighet att söka statlig medfinansiering genom 
stadsmiljöavtal där vissa typer av cykelåtgärder kan bli aktuella. Det är dock ett 
resurskrävande ansökningsförfarande och för kommuner med mindre personella 
resurser kan det bli en för stor administrativ börda som inte hinns med, vilket inte 
gynnar utbyggnaden av cykelnätet.  Södertörnskommunerna anser därför att 
ansökningsprocessen för stadsmiljöavtalen borde förenklas.  

Regionala cykelstråk passerar ofta över kommungränser och i många fall har 
kommun A större nytta av att kommun B bygger ut sitt cykelvägnät än vad 
kommunen B har. Det gör finansieringsfrågan komplicerad vid kommunal 
väghållning eftersom åtgärden inte får bekostas till hundra procent av 
länstransportplanen, utan medfinansiering upp till femtio procent kan lämnas endast 
till den kommun som är väghållare. Exempelvis är kommuninvånare i 
Södertörnskommunerna helt beroende av att Stockholms stad prioriterar saknade 
eller bristfälliga länkar i det regionala nätet som för Stockholm kan kännas perifera. 
Södertörnskommunerna önskar att Region Stockholm, i samråd med Trafikverket 
och kommunerna, kan utarbeta finansieringslösningar som är mer anpassade till 
verklighetens utmaningar. 
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Vår uppfattning är att det är ovanstående som den regionala cykelplanen ska fokusera 
på.  

Södertörnskommunernas synpunkter på 
cykelplanen 

Samverkan är nödvändig 

Södertörnskommunerna anser att det regionala cykelkansliet och en regional 
cykelplan har en viktig samordningsfunktion att fylla för att nå våra gemensamma 
målsättningar om en ökad andel resor som sker med cykel. Att skapa ett attraktivt, 
gent, sammanhängande nät av cykelvägar med god standard kräver samverkan, 
uthållighet och en gemensam målbild.   

Utbyggnadstakten är för låg 

Utbyggnadstakten av cykelnätet är inte i nivå för att nå målet och det är allvarsamt, 
vilket bland annat visar sig genom att andelen cykelresor i Stockholms län inte ökat 
de senaste fyra åren utan ligger kvar på samma nivå år 2019 (7 procent) som vid 
resvaneundersökningen från 2015. Det är långt ifrån målet om en cykelandel på 20 
procent till 2030 och kräver en kraftsamling kring de åtgärder som ger störst effekt.  

För att nå målet anger cykelplanen ett antal strategiska insatsområden. Det är dock 
oklart vilken måluppfyllelse dessa insatsområden ger. Utbyggd cykelinfrastruktur har 
exempelvis mycket större effekt /påverkan än kampanjer och trafikinformation. Hur 
stora ekonomiska resurser kommer att krävs? Hur långt når nuvarande investeringar i 
länstransportplanen och kommunernas egna investeringar? Hur mycket behöver de 
öka för att nå målet? Sådana resonemang efterfrågas av Södertörnskommunerna i 
planen. 

Figur 4.4 på sidan 33 i cykelplanen visar andel arbetsresor som sker med cykel per 
kommun. Kommunerna är indelade i Stockholms stad, nordostkommuner, 
nordvästkommuner och södertörnskommuner. Bilden visar tydligt på lägre siffror i 
södertörnskommunerna. Södertörnskommunerna vill gärna samverka och medverka 
till att denna utveckling vänder och är övertygande om att andelen cykelresor skulle 
kunna öka markant med ett sammanhängande och utbyggt cykelvägnät i vår del av 
regionen. Detta trots att några av kommunerna på Södertörn ligger perifert med 
långa avstånd till Stockholm och ibland även långa avstånd mellan målpunkter. 

Prioriteringsvägledning för utbyggnad 

De stråk med högst potential för cykling, in/ut från Stockholm City föreslås i planen 
få högsta prioritet. Därefter vägar på tvären nära de centrala delarna och sist vägarna 
mellan de regionala stadskärnorna. Södertörnskommunerna kan hålla med om att 
denna prioritering är rimlig som generell utgångspunkt men anser samtidigt att det 
finns fler faktorer som kan behöva beaktas. Då prioriteringarna i planen grundar sig 
enbart på vart människor bor och arbetar i länet och deras arbetsresor kommer detta 
i realiteten innebära att många tvärförbindelser sannolikt aldrig kommer att kunna 
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byggas samt att cykelvägar längre ut i länet aldrig blir aktuella. Fokuseringen på 
enbart arbetsresor är dessutom olycklig då resvaneundersökningar visar att 
fritidsresor med bil utgör cirka 2/3 av resorna i länet. Prioriteringsvägledningen 
behöver därför vidgas till att även inkludera andra cykelresor än enbart 
arbetspendling.  

Vidare bör genomförbarhet och kostnad också vara faktorer som beaktas vid 
prioritering. Generellt sett är kostnaden lägre för att bygga i ytterstads-
landsbygdsmiljö än i stadsmiljö.  

I avsnitt 4 i den regionala cykelplanen beskrivs vikten av bra förutsättningar till 
cykling för många olika målgrupper – från barn till äldre – för att uppnå en kraftigt 
ökad cykling på bred front. Prioriteringsvägledningens fokus på arbetsresor 
samspelar dåligt med resonemanget och analyserna i avsnitt 4 i planen. 

Ny fordonsflotta innebär nya möjligheter och förutsättningar 

Cykelflottan står inför stora omvandlingar, främst genom elektrifieringen. Denna 
förvandling av cykelflottan får konsekvenser för utbredningen av cykelvägnätet och 
dess dimensionering och detta anser Södertörnskommunerna behöver tas hänsyn till 
i cykelplanen.   

Elcyklar i olika modeller och former blir allt vanligare och en kraftigt ökad försäljning 
av elcyklar har skett sedan 2015. De utgör nu cirka 20 procent av den totala 
cykelförsäljningen. Studier visar att man cyklar mer och längre och dessutom högre 
upp i åldrarna med elcykel än med vanlig cykel.  

Stor potential för ökad andel cykelresor med utbyggd infrastruktur  

Erfarenheterna från länder, regioner och städer med höga cykelandelar är mycket 
tydlig – utbudet och standarden på cykelinfrastrukturen är helt avgörande. Det måste 
finnas ändamålsenlig infrastruktur att cykla på. Det är ett naturligt resonemang när 
det gäller vägtrafik och kollektivtrafik, men ännu inte fullt ut när det gäller 
cykeltrafiken. Utan rätt infrastruktur för cykling kommer målen aldrig att nås. 

Restid och kostnad påverkar våra färdmedelsval. Därför behövs gena och attraktiva 
cykelförbindelser. Helst genare än vägtrafikens förbindelser så att cykeltrafikens 
konkurrenskraft ökar.  

Att Södertörnskommunerna idag har en lägre andel cykelresor än snittet i länet kan 
troligen förklaras delvis av att gena cykelvägar mellan viktiga målpunkter saknas. Än 
idag, åtta år efter den förra regionala cykelplanens antagande, saknas cykelvägar 
mellan flera av de regionala kärnorna på Södertörn och mellan tätorterna i våra 
kommuner. 

Exempelvis planeras den framtida regionala cykelförbindelsen mellan Haninge och 
Flemingsberg gå en lång omväg via centrala Huddinge. Ingen annan och genare 
dragning har prövats i samband med planerandet av Tvärförbindelse Södertörn. 
Detta anser Södertörnskommunerna var olyckligt. Resultat kanske hade blivit 
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detsamma men vi anser att större ansträngningar kunde gjorts för att åtminstone 
prövat en genare cykelkoppling mellan dessa viktiga målpunkter som idag saknar 
cykelväg helt. 

Drift och underhåll 

Att säkert kunna färdas på cykelvägnätet har stor betydelse för om cyklandet är 
attraktivt, tillförlitligt och ska öka. Därför måste ett fokus läggas på drift och 
underhåll av cykelvägnätet. En självklar förutsättning för detta är att arbeta med de 
mest effektiva metoderna för till exempel snö- och halkbekämpning av de regionala 
cykelvägarna. Erfarenheten visar att metoden med sopsaltning av cykelvägarna är 
överlägsen traditionell snö- och halkbekämpning, vilket leder till både ökat och säkert 
cyklande. Södertörnskommunerna anser därför att sopsaltning i dagsläget är den 
metod som bör användas för en effektiv halkbekämpning.  

Även halkbekämpning av löv under hösten och tidig bortsopning av eventuellt grus 
på våren är viktigt liksom regelbundna inspektioner och jämnhetsmätningar av 
beläggningen på cykelvägarna.  

Cykling för alla 

Cykelbranschen redovisar en ökad försäljning av olika typer av cyklar för motion och 
rekreation. Även tillbehörsförsäljningen inom dessa områden ökar. Startfälten till 
motionslopp på cykel ökar och i länet ser vi en kraftig ökning av antalet 
motionscyklister på vägarna. Södertörn är populärt för denna motions- och 
träningscykling. Planen bör redovisa ett förhållningssätt för utbyggnad av cykelvägar i 
naturområden – både som en del av friluftslivet och pendling.   

Södertörnskommunerna hade också gärna sett ett resonemang och förslag till 
åtgärder i planen för att vända utvecklingen med att barn och unga cyklar allt mindre, 
även om ansvarsfrågan för denna typ av åtgärder också hanteras av andra aktörer.  

Kombinationsresor 

Södertörnskommunerna önskar se en utveckling av kombinationsresor cykel-
kollektivtrafik. Även om elcyklar kommer att bidra till längre cykelresor är länet 
alltför stort för att enbart cykeln kan utgöra hela resan. Hela resan perspektivet 
behöver beaktas som bland annat innebär att det ska finnas bra cykelförbindelser till 
kollektivtrafikens hållplatser och säkra cykelparkeringar. Men minst lika viktigt är 
möjligheten att ta med cykeln i kollektivtrafiken i varje fall i de delar av länet som 
ligger längre ut, där finns också oftast ledig kapacitet i kollektivtrafiksystemet. 

Utformning, vägvisning 

Planen redovisar att de regionala stråken ska ha en likartad utformning, ha bra 
framkomlighet och trafiksäkerhet oavsett var i regionen stråken befinner sig. Planen 
beskriver också att cykelvägarna ska utgöra ett attraktivt och konkurrenskraftigt 
alternativ till andra trafikslag. Detta är bra och avgörande för att åstadkomma en 
högre resandeandel för cykel. 



 

 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR  
 www.sodertornskommunerna.se  

Avsändare 

Södertörnskommunerna 
2021-02-04 6 (7) 

Den regionala cykelplanen förordar att gående och cyklande ska separeras. Det är bra 
och rätt åtgärd för att skapa trygga och bra förhållanden för såväl gående som 
cyklande. På sidan sex i vägledningen redovisas två tabeller vad gäller de regionala 
cykelvägarnas bredd. De är motsägelsefulla då de visar olika breddmått för cykelbana 
trots att de har samma dimensioneringsgrund (tre alternativt fyra cyklister i bredd). 
Denna motsägelse ska enligt planen lösas genom att man cyklar på gångbanedelen. 
Det är olyckligt att en plan som har som ambition att göra cykling effektivt och 
attraktivt lutar sig på en utformning som innebär att man ska cykla på gångbanan. 
Vidare är det en lösning som på intet sätt är bra för gående.  

Gällande sammanhållen vägvisning och gestaltning är det även viktigt med 
samverkan mellan kommunerna.  För kommuner som ligger i periferin är det viktigt 
att platser långt ut i systemet tydliggörs tidigt i vägvisningen. Södertörnskommunerna 
anser därför att det regionala cykelkansliet kan fylla en funktion genom att samordna 
detta arbete.  

Trafiksäkerhet 

Planen redovisar att trafiksäkerhet uppnås genom väl utformade cykelvägar, säkra 
passager och tillförlitlig standard vad gäller drift och underhåll av cykelvägarna. Vad 
gäller upplevd säkerhet och trygghet är det bra att planen pekar på vikten av att 
separera gående och cyklande genom ändamålsenlig separering.  

Övrigt 

Södertörnskommunerna vill slutligen framföra att processen med framtagandet av 
cykelplanen och möjligheterna för kommuner att delta och bidra med inspel och 
synpunkter under arbetes gång har varit värdefullt och uppskattat.  



 

 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR  
 www.sodertornskommunerna.se  

Avsändare 

Södertörnskommunerna 
2021-02-04 7 (7) 

 

 

 
För Södertörnskommunerna:  
 
Ebba Östlin 
Ordförande i kommunstyrelsen i Botkyrka 
 
Meeri Wasberg 
Ordförande i kommunstyrelsen i Haninge 
 
Daniel Dronjak 
Ordförande i kommunstyrelsen i Huddinge 
 
Bob Wållberg 
Ordförande i kommunstyrelsen i Nykvarn 
 
Harry Bouveng 
Ordförande i kommunstyrelsen i Nynäshamn 
 
Lennart Kalderén 
Ordförande i kommunstyrelsen i Salem 
 
Boel Godner 
Ordförande i kommunstyrelsen i Södertälje 
 
Anita Mattsson 
Ordförande i kommunstyrelsen i Tyresö 
 
 



PROTOKOLLSUTDRAG
2021-03-08

1 av 1

Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

                                                          8
 § XX KS/2020:425 

Svar på Remiss - Näringslivs- och tillväxtstrategi för 
Stockholmsregionen
Region Stockholm har ansvar för regional utveckling för Stockholms län och i november 2020 
antog regionfullmäktige den Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen RUFS 2050. 
Näringslivs- och tillväxtstrategin för Stockholmsregionen är en operationalisering och 
konkretisering av den regionala utvecklingsstrategin, RUFS 2050 och det regionala 
tillväxtarbetet i Stockholms län.

Förslaget till näringslivs- och tillväxtstrategin är ett vägledande dokument som ska underlätta 
dialog och samsyn mellan regionens utvecklingsaktörer.

Strategin visar på vad regionens aktörer måste fokusera på för att i senare skede ta fram 
handlingsplaner, genomförandeplaner och utvecklingsprojekt som visar hur utvecklingen ska 
ske och vem som ska göra det.

Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, 
Södertälje och Tyresö) har, utifrån Södertörns utvecklingsprogram och sitt mångåriga 
samarbete, tagit fram det här gemensamma remissvaret. Södertörnskommunerna ser det 
som mycket positivt att vi fått möjligheten att inkomma med synpunkter. Det kommer även 
att lämnas kommunspecifika synpunkter från de kommuner som väljer detta.

Ärendet beskrivs i remissyttrande daterad den 11 februari 2021. 

Länk till handlingar finns här

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen överlämnar Södertörnskommunernas yttrande som svar på remissen.

2. Kommunstyrelsen beslutar om omedelbar justering.

______________________

Södertörnskommunerna
Kommunledningskansliet 

https://drive.google.com/drive/folders/1BJWOs_UxPkzrj2s2TOhqIbOjAbvlFJ-Z?usp=sharing
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Remissyttrande från 
Södertörnskommunerna på 
Näringslivs- och tillväxtstrategi för 
Stockholmsregionen  
Region Stockholm har ansvar för regional utveckling för Stockholms län och i 
november 2020 antog regionfullmäktige den Regionala utvecklingsplanen för 
Stockholmsregionen RUFS 2050. Näringslivs- och tillväxtstrategin för 
Stockholmsregionen är en operationalisering och konkretisering av den regionala 
utvecklingsstrategin, RUFS 2050 och det regionala tillväxtarbetet i Stockholms län.  

Förslaget till näringslivs- och tillväxtstrategin är ett vägledande dokument som ska 
underlätta dialog och samsyn mellan regionens utvecklingsaktörer.   

Strategin visar på vad regionens aktörer måste fokusera på för att i senare skede ta 
fram handlingsplaner, genomförandeplaner och utvecklingsprojekt som visar hur 
utvecklingen ska ske och vem som ska göra det.  

Stockholmsregionens näringslivs- och tillväxtstrategi är:  
- Ett vägledande strategiskt underlag för prioriteringar i det regionala 

näringslivs-och tillväxtarbetet.  
- Stockholmsregionens forsknings- och innovationsstrategi för smart 

specialisering.  
- Ett dokument som ska underlätta samarbete, dialog och samsyn mellan 

regionala och lokala aktörer inom akademin, offentlig, privat och ideell 
sektor. 
 

Rotel IV inom Region Stockholm remitterar för yttrande tillväxt- och 
regionplanenämndens förslag till Näringslivs- och tillväxtstrategi för 
Stockholmsregionen 

Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, 
Salem, Södertälje och Tyresö) har, utifrån Södertörns utvecklingsprogram och sitt 
mångåriga samarbete, tagit fram det här gemensamma remissvaret. 
Södertörnskommunerna ser det som mycket positivt att vi fått möjligheten att 
inkomma med synpunkter. Det kommer även att lämnas kommunspecifika 
synpunkter från de kommuner som väljer detta.   

Remissvaren ska lämnas till regionsledningskontoret senast 5 mars. 
Södertörnskommunerna har fått förlängd svarstid till 10 mars.  
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 Regionledningskontoret 
registrator.rlk@sll.se 
Diarienummer RS 2020-0780 



 

 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR  
 www.sodertornskommunerna.se  

Avsändare 

Södertörnskommunerna 
2021-02-11 2 (8) 

Södertörn bidrar till Stockholmsregionens 
utveckling och tillväxt 
De åtta Södertörnskommunerna samverkar med fokus på gemensam nytta och 
utveckling, driver ett mångårigt utvecklingsarbete tillsammans och arbetar utifrån den 
gemensamma visionen:  

”Södertörn driver Stockholmsregionen - med starkt näringsliv, tillgänglighet 
och hållbar utveckling” 

Södertörnskommunerna har höga ambitioner och arbetar gemensamt för ett ökat 
företagande i Södertörn och fler arbetstillfällen. En sammanhållen och balanserad 
Stockholmsregion är av yttersta vikt för hela regionens utveckling. Idag bor över 
500 000 människor på Södertörn och fram till 2030 planeras för ytterligare cirka 100 
000 nya invånare. Boende och verksamheter växer kraftigt och förutsättningarna är 
goda för såväl ett ökat bostadsbyggande som utveckling av arbetstillfällen på 
Södertörn både på kort och lång sikt. Företagstillväxten, antal anställda och 
konkurrenskraften ökar mer på Södertörn än i Stockholms län och Sverige1. 

Snabba fakta om Södertörns bidrag till regionens näringsliv och tillväxt. 

• Cirka 39 000 företag finns på Södertörn idag och över 3 000 nya företag 
startar årligen. 

• Aktiebolagen på Södertörn omsatte år 2019 drygt 430 miljarder kronor. De  
har mellan åren 2016 – 2019 ökat antalet anställda med 20% (snitt i Sverige 
16 %) och sin lönsamhet med 43%. 

• På Södertörn finns några av Sveriges mest framgångsrika tillverkande 
exportföretag som exempel AstraZeneca, Scania, Alfa Laval och DeLaval 
som har nästan 21 200 anställda från hela Stockholm- Mälarregionen och 
bidrar med en stor del av Sveriges exportintäkter.  Dessa storföretag skapar 
med sin existens ett stort behov av tjänster från övrigt näringsliv i hela 
Stockholmsregionen.  

• Södertörn är regionens land- och vattenport till omvärlden, med 
storhamnarna Norviks hamn och Södertälje hamn, E4/E20 som livsnerv och 
tågens Södra stambanan och Svealandsbanan. 

 
Alla Södertörnskommuner bidrar till näringslivsutvecklingen i Stockholmsregionen. 
Den snabbaste och största tillväxten sker i de fyra regionala stadskärnorna; 
Södertälje, Flemingsberg, Kungens kurva-Skärholmen och Haninge stad. 
Utbyggnaden av de regionala stadskärnorna stärker möjligheterna till en 
sammanhållen och hållbar region. Med ett ökat utbud av bostäder, arbetsplatser och 
utbildning i de fyra stadskärnorna ökar möjligheterna till en integrerad bostads- och 

                                                 

 

1 Tillväxt i antal företag och antal anställda 2013-2018, Näringslivsanalys Södertörn, Bisnode 
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arbetsmarknad samt en jämnare balans mellan norra och södra regionahalvorna vad 
gäller arbetstillfällen. Tillgängligheten är avgörande för att binda ihop regionen och 
förkorta restiderna mellan de regionala stadskärnorna och kommunerna på 
Södertörn. Flera målpunkter och tvärförbindelser i regionen skapar ett robustare 
transportsystem som bättre tål störningar. Den planerade Tvärförbindelse Södertörn 
är essentiell för att binda samman regionen och skapar förutsättningar för en hållbar 
arbetspendling mellan kommunerna på Södertörn och bidra till både Södertörns och 
regionens utveckling. Vägen via E4/E20 över Södertälje kanal är en av landets mest 
sårbara vägsträckor. Här krävs en ny passage för att viktiga samhällsfunktioner i 
Stockholmsregionen inte ska riskeras att slås ut. Genom Södertörn går all tågtrafik 
från södra och västra Sverige, inte minst den viktiga arbetspendlingen där stora delar 
av Stockholm, Sörmland och Östergötland är en gemensam arbetsmarknad. För 
Stockholmsregionen är smidig inpendling helt nödvändig och den måste utvecklas 
vidare. Exempelvis är Scania den största arbetsgivaren för anställda inom privat 
sektor boende i region Sörmland. Det visar på hur våra företag är beroende av en 
smidig pendling. 

På Södertörn finns främst Flemingsberg och Södertälje som bidrar till högre 
utbildning, innovation och utveckling. Det finns ett aktivt samarbete mellan 
högskolor, näringsliv och offentlig sektor som driver på utvecklingen och ökar 
konkurrenskraften. Flemingsberg är en av regionens mest tillgängliga platser och 
viktigaste utvecklingsområde. Här finns redan idag starka kluster inom rättsväsende 
och hälsa och sjukvård och det planeras en ny affärs- och forskningshubb som tillför 
minst 35 000 nya arbetstillfällen. Med en utbyggd bytespunkt stärks också den 
storregionala och nationella tillgängligheten. Flemingsbergs goda förbindelser 
möjliggör även internationell tillgänglighet som tillkommer vid utbyggnad av 
direktspår till Skavsta flygplats.  

Norvik och Södertälje hamn utgör vattenporten till Stockholm och Mälardals-
regionen och skapar ytterligare behov av goda och trygga transportförbindelser till 
målpunkterna. Logistiknavet Norviks hamn i Nynäshamn öppnade under 2020 och 
kommer förse hela Stockholmsregionen, Mälardalsregionen och delar av övriga 
Sverige med varor och gods. Betydelsefulla verksamhets- och företagsområden på 
Södertörn som tillhandahåller tillverkning, testanläggningar och stadsstödjande 
funktioner för ett fungerande storstadssamhälle är exempelvis Södra Porten i 
Botkyrka, Albyberg i Haninge och Stockholm Syd i Södertälje/Nykvarn, samt 
tillkommande logistik- och företagspark intill Norviks hamn i Nynäshamn. 

Viktiga och tongivande branscher på Södertörn är byggindustri, verkstadsindustri, 
handel (både parti- och detaljhandel), logistik och Life science. Dessa branscher 
sysselsätter tillsammans nästan 67 000 personer.  En bransch som är av betydelse, 
framförallt för skärgårdskommunerna Haninge och Nynäshamn på Södertörn och i 
det breda perspektivet för Stockholmsregionen, är besöksnäringen som marknadsför 
och sätter hela regionen på kartan. Ytterligare ett besöksmål är Kungens kurva som 
är Skandinaviens största handelsområde med ca 20 miljoner besökare per år och 
genererar över 3000 arbetstillfällen. Området är mycket välbeläget utmed E4/E20 
och anses av många ha Sveriges bästa handelsläge. I området finns Ikea liksom ett 
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stort och varierat utbud av butikerinklusive många av de större förekommande 
handelskedjorna. Den regionala kärnan planeras att i framtiden kompletteras med 
bostäder och fler urbana kvalitéer. I dess södra del finns viktiga transportintensiva 
verksamheter inom exempelvis läkemedelsdistribution.  

På Södertörn finns en bred skala av företag inom olika branscher, allt från stora 
globala företag, till en mångfald av små och medelstora företag. Alfa Laval och 
DeLaval med säte i Botkyrka är två kända företag världen över för sina 
högteknologiska och innovativa lösningar som underlättar vardagen för många 
företag. Scania och AstraZeneca i Södertälje är globalt ledande inom sina branscher. 
Dessa stora globala företag driver fram en mängd underleverantörer inom ett flertal 
tjänste- och servicebranscher. Fler exempel på företag kan nämnas starka varumärken 
inom livsmedelstillverkning såsom Annas pepparkakor, Nynäshamns Ångbryggeri, 
Sorunda Korvfabrik samt Coca Cola.   
 

Utbildning, forskning och innovation är ytterligare områden som inte bara är viktiga 
för Södertörn utan för hela Stockholmsregionen. På Södertörn finns en 
”utbildningsaxel” från Snäckviken i Södertälje till Flemingsberg i Huddinge med en 
bred flora av utbildningsinriktningar. KTH i Södertälje bedriver bland annat 
utbildning inom hållbarproduktion, innovation, industriell ekonomi & produktion, 
och logistik. Här forskar man inom strategiskt underhåll, produktionslogistik och 
produktionsledning samt stödjer näringslivets utveckling med verksamhetsstyrning 
och effektivitet via Leancentrum. Här finns även Södertälje Science Park (samägt av 
Scania, AstraZeneca, KTH och Södertälje kommun) som ska stärka Sverige som 
industrination och etablera en nationell nod för hållbar produktion. 

Fordonsindustrin är Sveriges största exportsektor enligt SCB’s officiella SPIN 
mätning. I Östra Mellansverige och Stockholm finns en tredjedel av de anställda 
inom svensk fordonsindustri. Södertörn är en tyngdpunkt i denna Fordonsdal 
(Mälardalen) och det är grunden till KTH i Södertälje liksom den pågående 
projekteringen av ett nationellt lab för elektromobilitet i Nykvarn.  
 
Vid Campus Flemingsberg finns idag Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska 
högskolan, Södertörns högskola, Röda Korsets Högskola, Stockholms 
Musikpedagogiska Institut, Konstskolan Idun Lovén, Widerströmska gymnasiet samt 
Karolinska universitetssjukhuset och flera kunskapsintensiva företag. Här utvecklas 
även de två forskningsmiljöerna Neo och Technology and Health som stärker 
områdets utveckling inom Life Science. Dessa bedriver högre utbildning och 
forskning inom en rad olika områden. Bland annat finns en världsledande 
odontologiutbildning och spetskompetenser inom cellterapi och regenerativ medicin, 
utveckling av modern sjukvård och hälsosamt åldrande med koppling till vårt 
välfärdssamhälle, teknik och naturvetenskap, hållbar utveckling, social inkludering 
och minskad utsatthet, polisutbildning, musikutbildning och högre utbildning inom 
konstproduktion.  
 
Campus Nynäshamn är länets enda lärcentrum och mötesplats som erbjuder 
utbildning för vuxna inom tre skolformer. Högre utbildning på hemmaplan i 
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samverkan med högskolor och universitet, bland annat Lärarprogrammet 
tillsammans med Karlstads universitet. Lärcentret erbjuder även ett växande antal 
yrkeshögskoleutbildningar, samt en vuxenutbildning med många yrkesutbildningar. 
Verksamheten har ett riktat tillväxtfokus via kompetensförsörjning i nära samverkan 
med näringslivet, på lokal och regional nivå.  

Dessutom finns flera skräddarsydda yrkeshögskoleutbildningar vid Xenter Botkyrka 
och Campus Telge i Södertälje. 

Södertörnskommunernas synpunkter på strategin 
och svar på ställda frågor 
Södertörnskommunernas samlade uppfattning är att det är positivt att näringslivslivs- 
och tillväxtfrågorna prioriteras i en egen strategi för Stockholmsregionen. Strategin 
sätter näringslivs- och tillväxtfrågor i ett sammanhang som visar på att arbete med 
näringslivs- och tillväxtfrågor är viktigt för Regionens konkurrenskraft, både 
nationellt och internationellt. Strategin visar på hur mångsidigt arbetet med 
näringslivsutveckling är och en regional strategi lägger en god grund för fortsatt 
fokuserat näringslivs- och tillväxtarbete och fortsatt regional samverkan och 
utveckling inom näringslivs- och tillväxtfrågor.  

En regional samverkan inom näringslivs- och tillväxtfrågor är viktig för att bidra till 
att stärka balansen i Stockholmsregionen i fråga om högre utbildning, innovation, 
utveckling och arbetstillfällen. 

I inledningen av Näringslivs- och tillväxtstrategin berörs ett antal globala trender som 
i allra högsta grad är aktuella för alla kommuner på Södertörn. Strategin har 
identifierat fyra inriktningsområden som ska bidra till att stärka Stockholmsregionens 
globala konkurrenskraft och tillväxt genom gemensam kraftsamling och samordning:  

1. Stärk och utveckla forskning och innovation och smart specialisering  
2. Stärk och utveckla små och medelstora företags konkurrenskraft  
3. Stärk och utveckla export, internationalisering och investeringar  
4. Stärk och utveckla strategisk kompetensförsörjning 

Södertörnskommunernas samlade näringslivsarbete bidrar till alla fyra 
inriktningsområden. Nedan beskrivs några från Södertörnskommunerna viktiga 
inspel kopplade till de fyra strategiska inriktningsområdena.  

Södertörnskommunerna vill trycka på att utbildning, forskning och innovation är 
områden som är viktiga för hela Stockholmsregionen. I Flemingsberg tillgängliggörs 
avancerade ATMP-miljöer (Advanced Therapy Medicinal Products) inom projekt 
Stockholm LifeTech för att skapa flera utvecklingsmiljöer för innovationer och 
företag. Södertälje Science Park arbetar aktivt för att tillsammans med KTH skapa 
miljö för utbildning och innovation inom framtidens hållbara produktionsteknik. Fler 
satsningar på insatser med inslag av nya inkubations- och science parkmiljöer är av 
största vikt för fortsatt tillväxt på Södertörn och en bättre balans mellan norra och 
södra Stockholmsregionen. 
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Den största andelen av Sveriges företag är små och medelstora företag, och så ser det 
ut även i Stockholmsregionen. För ökade möjligheter att starta företag och således 
stimulera sysselsättning och tillväxt finns det behov av ett mer decentraliserat 
rådgivnings- och stödsystem till företagen i regionen för att möjliggöra utveckling. 
Lokal närvaro av tillväxtfrämjande aktörer är viktigt för att näringslivet i 
kommunerna runt Stockholm stad lättare ska kunna nå sin potential. Jämfört med 
kringliggande regioner så finns dessa aktörer (tex Almi) i hög uträckning bara centralt 
i Stockholms stad. För ett växande näringsliv är det viktigt att eftersträva och 
upprätthålla en god företagsservice och dialog på både regional och kommunal nivå. 
Regionen spelar stor roll för dialog mellan universitet, näringsliv och offentlig sektor. 
Detta för det är viktigt att det finns resurser för att löpande samla in, analysera och 
sprida kunskap som påverkar regionens möjlighet att bidra till innovation och tillväxt. 
 
Ur ett regionalt perspektiv finns ett behov av att kunna tillgodose näringslivet med 
lämplig mark för en hållbar tillväxt. De fysiska planeringsprocesserna är långa och 
branschstrukturen förändras över tid. Här skulle det vara bra med regionala analyser 
av förändringar i branschstrukturen för att på ett strategiskt plan kunna tillgodose alla 
aktörers behov.  
 
Företagens konkurrenskraft bygger på att de kan bedriva sin verksamhet på ett tryggt 
och säkert sätt. En utmaning som accelererar är kriminalitet kopplat till näringslivet, 
vilket försvårar för de som vill bedriva näringsverksamhet på ett seriöst och laglydigt 
sätt. Där ser vi ett ökat behov av både regional och lokal samverkan och stöd för att 
skydda det laglydiga näringslivet. Trygghet och säkerhet är även en av de mest 
avgörande faktorerna för internationella företag som planerar för att etablera sig i 
regionen. 
 
Dagens samhälle genomgår flera strukturomvandlingar framförallt inom handel med 
ökad e-handel och färre butiker. För en hög sysselsättningsgrad och individers 
välmående behövs strukturomvandling av kompetens för att möta arbetsmarknadens 
förändringar. I detta blir det viktigt med ökat fokus på vuxenutbildning, 
arbetsmarknadsutbildning och yrkesutbildningar på gymnasienivå för att tillgodose 
behovet på en växande arbetsmarknad. Företag behöver flera sorters kompetens. Det 
behövs en ökad närhet mellan det offentliga (som helhet och utbildningsutövare) och 
företagen, i detta behöver man samarbeta regionalt.  
 
Södertörnskommunerna anser att det i Näringslivs- och tillväxtstrategin behöver 
förtydligas vilket uppdrag och roll Region Stockholm ska ha när det gäller att stärka 
och utveckla internationalisering, export och investeringar. De åtgärder som föreslås 
är bra men tangerar de uppdrag som exempelvis Stockholm Business Alliance (SBA), 
Business Sweden och Almi har. Region Stockholm behöver därför hitta en tydligare 
roll, för att komplettera och samverka med dessa aktörer, med fokus på att leda 
regionens gemensamma arbete att vidareutveckla regionens internationella 
konkurrenskraft. Södertörnskommunerna har gärna en fortsatt dialog med regionen i 
dessa frågor. 
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Kompetensförsörjningen är en nyckelfråga för att bibehålla ett konkurrenskraftigt 
näringsliv i regionen. Vi anser att Södertörns Högskola behöver utvecklas till ett 
universitet för att säkerställa både utbildning och kompetens på den södra länshalvan 
och gynna den regionala balansen i Stockholmsregionen. Ett universitet på Södertörn 
ökar förutsättningarna för god kompetensförsörjning till regionens företag, 
näringslivet kan lättare expandera och bostadsmarknaden blir större. Med hänsyn till 
fordonsindustrins stora betydelse och vår regions centrala roll i hela Fordonsdalen är 
det lika viktigt att stödja en fortsatt utveckling av KTH i Södertälje med dess 
inriktning på hur vi producerar hållbart samt bygga vidare på en miljö för utveckling 
av framtidens fordonsprodukter.   
 
Södertörnskommunerna vill också understryka betydelsen av att 
infrastruktursatsningar tillkommer för Södertörns möjlighet att växa och fortsätta att 
bidra till Stockholmsregionens näringsliv samt skapa en pålitlig vardag för 
verksamma företag och deras anställda. En funktionell och kapacitetsstark 
transportinfrastruktur är ur ett näringslivsperspektiv nödvändig för effektiva gods- 
och nyttotransporter, personalrekrytering samt tillgång till kunder och personliga 
möten.  

Det är därför nödvändigt att staten står fast vid och möjliggör de avtal som tecknats, 
att objekt i gällande planer ges tillräcklig finansiering samt att ingångna avtal exempelvis 
i Sverigeförhandlingen gäller. Det är viktigt för förtroendet mellan stat och kommun 
och vårt gemensamma ansvar för utvecklingen i Södra Stockholm. 

Kollektivtrafiken är väsentlig för att kunna kompetensförsörja verksamheterna i 
regionen, att det finns en fungerande kollektivtrafik som kan tillgodose utbud och 
efterfrågan av kompetens. Det är inte minst viktigt i samband med nya etableringar 
av företag och verksamheter att kollektivtrafiken är på plats initialt. 

Södertörnskommunerna är eniga om tre åtgärder i trafiksystemet som vi ser är 
särskilt viktiga för att vi ska kunna bidra till en tillgänglig och konkurrenskraftig 
huvudstadsregion med så liten påverkan på klimatet som möjligt. Dessa är: 

- Tvärförbindelse Södertörn, är avgörande för att skapa regional balans mellan 
den norra och södra länshalvan, binda ihop regionen, nå de regionala 
stadskärnorna samt för att Norviks hamn ska kunna utvecklas som planerat. 

- En ny passage över Södertälje kanal med syfte att minska sårbarheten i 
regionen. 

- En ny bytespunkt i Flemingsberg för att förbättra tillgängligheten till och från 
den södra regionhalvan och avlasta andra delar av trafiksystemet. 

När det gäller infrastruktursatsningar på längre sikt anser Södertörnskommunerna att 
sträckning av den planerade regionaljärnvägen på delsträckan Järna och Stockholm 
behöver optimera nyttan för både den regionala arbetspendlingen så väl som 
ändpunktsresandet. Ett stopp för höghastighetståg vid Södertälje Syd är avgörande 
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för regionens tillväxt. Vidare är den östra delen av Södertörns eftersatt vad gäller 
infrastruktursatsningar och på längre sikt behövs kapacitetsstark kollektivtrafik i form 
av spår till/från Tyresö. Utredningar för detta behöver snarast starta. 

Elkraftsförsörjningen är ytterligare en central förutsättning för regionens fortsatta 
tillväxt, utveckling och konkurrenskraft. Kapacitetsbrist i elnäten kan få flera 
konsekvenser. På längre sikt riskeras samhällsutvecklingsprojekt i form av utbyggnad 
av bostäder och tillhörande infrastruktur såsom järnvägar, vägtunnlar och tunnelbana 
att försenas. På kortare sikt riskerar länet gå miste om nyetableringar av företag och 
att befintliga verksamheter inte kan expandera. 
 
 

 
 
 
 
För Södertörnskommunerna:  
 
Ebba Östlin 
Ordförande i kommunstyrelsen i Botkyrka 
 
Meeri Wasberg 
Ordförande i kommunstyrelsen i Haninge 
 
Daniel Dronjak 
Ordförande i kommunstyrelsen i Huddinge 
 
Bob Wållberg 
Ordförande i kommunstyrelsen i Nykvarn 
 
Harry Bouveng 
Ordförande i kommunstyrelsen i Nynäshamn 
 
Lennart Kalderén 
Ordförande i kommunstyrelsen i Salem 
 
Boel Godner 
Ordförande i kommunstyrelsen i Södertälje 
 
Anita Mattsson 
Ordförande i kommunstyrelsen i Tyresö 
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Svar på Remiss "Revidering av länsplan för regional 
transportinfrastruktur 2022-2033/2037"

Den 25 juni 2020 fick Trafikverket i uppdrag av Regeringen att ta fram ett inriktningsunderlag 
inför transportinfrastrukturplaneringen för två alternativa planperioder 2022–2033 och 
2022–2037. Den 8 april 2021 kommer enligt tidplan regeringen att presentera en 
infrastrukturproposition. Efter att den beslutats av riksdagen tar regeringen fram ett direktiv 
till regionerna om att revidera länsplanerna.

Under hösten 2021 kommer arbetet med förslag länsplan pågå och en samrådsremiss är att 
vänta. Målet är att länsplanen ska fastställas av Region Stockholm under våren år 2022. 
Region Stockholm har påbörjat arbetet med att revidera länsplan för regional 
transportinfrastruktur i Stockholms län och önskar i detta arbete få in uppdaterade 
beskrivningar av brister och behov i länets trafiksystem fram till år 2037. Bristerna och 
behoven kan gälla åtgärder inom samtliga transportslag oavsett om åtgärderna är 
hemmahörande i länsplanen eller nationell plan.

Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, 
Södertälje och Tyresö) har, utifrån Södertörns utvecklingsprogram och sitt mångåriga 
samarbete, tagit fram det här gemensamma remissvaret. Vi behov lämnar också 
kommunerna egna kommunspecifika synpunkter.

Ärendet beskrivs i remissyttrande daterat den 24 februari 2021. 

Här finns underlagen

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna Södertörnskommunernas yttrande som svar på 
remissen.

______________________

Sändlista

https://drive.google.com/drive/folders/1NlUZPAjrH_Gh2DkhxdtsqrQ6nVm4J1Tk?usp=sharing
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Remissyttrande från 
Södertörnskommunerna över 
revidering av länsplan för regional 
transportinfrastruktur 2022-2033/2037 
Den 25 juni 2020 fick Trafikverket i uppdrag av Regeringen att ta fram ett 
inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för två alternativa 
planperioder 2022–2033 och 2022–2037. Den 8 april 2021 kommer enligt tidplan 
regeringen att presentera en infrastrukturproposition. Efter att den beslutats av 
riksdagen tar regeringen fram ett direktiv till regionerna om att revidera länsplanerna. 
Under hösten 2021 kommer arbetet med förslag länsplan pågå och en samrådsremiss 
är att vänta. Målet är att länsplanen ska fastställas av Region Stockholm under våren 
år 2022. 

Region Stockholm har påbörjat arbetet med att revidera länsplan för regional 
transportinfrastruktur i Stockholms län och önskar i detta arbete få in uppdaterade 
beskrivningar av brister och behov i länets trafiksystem fram till år 2037. Bristerna 
och behoven kan gälla åtgärder inom samtliga transportslag oavsett om åtgärderna är 
hemmahörande i länsplanen eller nationell plan. Region Stockholm önskar att 
remissinstanserna beskriver väl avvägda och prioriterade åtgärdsförslag i en 
exceltabell enligt utskickad mall.  

Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, 
Salem, Södertälje och Tyresö) har, utifrån Södertörns utvecklingsprogram och sitt 
mångåriga samarbete, tagit fram det här gemensamma remissvaret. Vi behov lämnar 
också kommunerna egna kommunspecifika synpunkter. 

Remisstiden sträcker sig till den 12 april. Södertörnskommunerna har fått förlängd 
remisstid till 15 april.  
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 Regionledningskontoret 
registrator.rlk@sll.se.  
Diarienummer RS 2021-0109. 



 

 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR  
 www.sodertornskommunerna.se  

Södertörnskommunerna 2021-02-24 2 (3) 

 

De 8 Södertörnskommunernas 5 högst 
prioriterade åtgärdsförslag 
Södertörnskommunerna är eniga om att prioritera de 5 åtgärdsförslag som beskrivs i 
bifogad excelfil och som också sammanfattas nedan. 

Idag bor över 500 000 människor på Södertörn och fram till 2030 planeras för 
ytterligare cirka 100 000 nya invånare. Tillgängligheten är avgörande för att binda 
ihop regionen och förkorta restiderna mellan de regionala stadskärnorna och 
kommunerna på Södertörn. Flera målpunkter och tvärförbindelser i regionen skapar 
ett robustare transportsystem som bättre tål störningar. Den planerade 
Tvärförbindelse Södertörn är avgörande för att binda samman regionen och skapar 
förutsättningar för en hållbar arbetspendling mellan kommunerna på Södertörn och 
bidrar till både Södertörns och hela regionens utveckling. E4/E20 över Södertälje 
kanal är en av landets mest sårbara vägsträckor. Det krävs en ny passage av 
Södertälje kanal för att viktiga samhällsfunktioner i Stockholmsregionen inte ska 
riskeras att slås ut samt knyta ihop Stockholmsregionen med övriga Sverige. En ny 
bytespunkt i Flemingsberg krävs för att förbättra tillgängligheten till och från den 
södra regionhalvan och avlasta andra delar av trafiksystemet. När det gäller 
infrastruktursatsningar på längre sikt anser Södertörnskommunerna att sträckning av 
den planerade regionaljärnvägen på delsträckan Järna och Stockholm behöver 
optimera nyttan för både den regionala arbetspendlingen så väl som 
ändpunktsresandet. Ett stopp för höghastighetståg vid Södertälje Syd är 
avgörande för regionens tillväxt. Vidare är den östra delen av Södertörns eftersatt vad 
gäller infrastruktursatsningar och på längre sikt behövs kapacitetsstark kollektivtrafik 
i form av spår till Tyresö. En åtgärdsvalsstudie behöver starta snarast. 

Södertörnskommunerna menar också att det är nödvändigt att de avtal som tecknats 
står fast, att objekt i gällande planer ges tillräcklig finansiering samt att ingångna avtal 
exempelvis i Sverigeförhandlingen gäller. Det är viktigt för förtroendet mellan stat, 
region och kommuner och vårt gemensamma ansvar för utvecklingen i Södra 
Stockholm. 
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För Södertörnskommunerna:  
 
Ebba Östlin 
Ordförande i kommunstyrelsen i Botkyrka 
 
Meeri Wasberg 
Ordförande i kommunstyrelsen i Haninge 
 
Daniel Dronjak 
Ordförande i kommunstyrelsen i Huddinge 
 
Bob Wållberg 
Ordförande i kommunstyrelsen i Nykvarn 
 
Harry Bouveng 
Ordförande i kommunstyrelsen i Nynäshamn 
 
Lennart Kalderén 
Ordförande i kommunstyrelsen i Salem 
 
Boel Godner 
Ordförande i kommunstyrelsen i Södertälje 
 
Anita Mattsson 
Ordförande i kommunstyrelsen i Tyresö 
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 § XX KS/2021:98 

Remissvar från Södertörnskommunerna över granskning 
vägplan för Tvärförbindelsen

Trafikverket har tagit fram en vägplan för väg 259 Tvärförbindelse Södertörn, som nu kungörs 
för granskning. Vägplanen omfattar väg 259 från Vårby backe i Huddinge kommun till 
trafikplats Jordbro i Haninge kommun, samt E4/E20 från Vårby backe i Huddinge kommun till 
trafikplats Fittja i Botkyrka kommun. Planen omfattar vägsträckan, inklusive en gång- och 
cykelväg.

Tvärförbindelse Södertörn kommer tillsammans med Förbifart Stockholm och Norrortsleden, 
att bilda en yttre tvärled och binda samman de södra och norra delarna av länet.

Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, 
Södertälje och Tyresö) har, utifrån Södertörns utvecklingsprogram och sitt mångåriga 
samarbete, tagit fram det här gemensamma remissvaret över granskningshandling 
Tvärförbindelse Södertörn.

Ärendet beskrivs i remissyttrande daterat den 8 februari 2021.

Länk till underlag finns här

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen överlämnar Södertörnskommunernas yttrande som svar på remissen.

2. Kommunstyrelsen beslutar om omedelbar justering av ärendet. 

______________________

Södertörnskommunerna 
kommunledningskansliet 

https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Tvarforbindelse-Sodertorn/
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Remissyttrande från 
Södertörnskommunerna över 
granskning vägplan för 
Tvärförbindelse Södertörn 
Trafikverket har tagit fram en vägplan för väg 259 Tvärförbindelse Södertörn, som 
nu kungörs för granskning. Vägplanen omfattar väg 259 från Vårby backe i 
Huddinge kommun till trafikplats Jordbro i Haninge kommun, samt E4/E20 från 
Vårby backe i Huddinge kommun till trafikplats Fittja i Botkyrka kommun. Planen 
omfattar vägsträckan, inklusive en gång- och cykelväg.  

Tvärförbindelse Södertörn kommer tillsammans med Förbifart Stockholm och 
Norrortsleden, att bilda en yttre tvärled och binda samman de södra och norra 
delarna av länet.  

Sedan 2017, då beslut togs om att välja den norra korridoren, har löpande samråd 
och dialog skett om linjedragning, utformning och trafikplatser inom den valda 
korridoren. Under 2018 önskade Trafikverket synpunkter specifikt om dragningen av 
gång- och cykelvägen samt på vägplanen. Granskningsförfarandet som nu sker är den 
sista delen i planläggningsprocessen före vägplanen fastställs.   

Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, 
Salem, Södertälje och Tyresö) har, utifrån Södertörns utvecklingsprogram och sitt 
mångåriga samarbete, tagit fram det här gemensamma remissvaret över 
granskningshandling Tvärförbindelse Södertörn. Vid behov lämnas 
kommunspecifika synpunkter av respektive kommun. 

Granskningsperioden är 25 januari till 23 februari 2021. Södertörnskommunerna har 
fått förlängd remisstid till 10 mars. 
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 Trafikverket,  
 investeringsprojekt@trafikverket.se   
 Ärendenummer TRV 2017/27 
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Södertörn bidrar till Stockholmsregionens 
utveckling och tillväxt 
De åtta Södertörnskommunerna samverkar med fokus på gemensam nytta och 
utveckling, driver ett mångårigt utvecklingsarbete tillsammans och arbetar utifrån den 
gemensamma visionen:  

”Södertörn driver Stockholmsregionen - med starkt näringsliv, tillgänglighet 
och hållbar utveckling”. 

Idag bor över 500 000 människor på Södertörn och fram till 2030 planeras för 
ytterligare cirka 100 000 nya invånare. Både boende och verksamheter växer kraftigt. 
Företagstillväxten, antal anställda och konkurrenskraften ökar mer på Södertörn än i 
Stockholms län och Sverige1. Förutsättningarna är goda för såväl ett ökat 
bostadsbyggande som utveckling av arbetstillfällen på Södertörn både på kort och på 
lång sikt, men det kräver fullföljda insatser i infrastrukturen för förbättrad 
tillgänglighet. Utvecklingen sker brett inom våra kommuner samt i våra fyra regionala 
stadskärnor; Södertälje, Flemingsberg, Kungens kurva-Skärholmen och Haninge stad. 

Södertörnskommunerna är eniga om tre åtgärder i trafiksystemet som vi ser är 
särskilt viktiga för att vi ska kunna bidra till en tillgänglig och konkurrenskraftig 
huvudstadsregion med så liten påverkan på klimatet som möjligt. Dessa är, utöver 
Tvärförbindelse Södertörn, en ny passage Södertälje kanal och en utvecklad 
bytespunkt i Flemingsberg. På längre sikt ser vi behov av spårburen kollektivtrafik till 
och från Tyresö samt ett stopp vid Södertälje Syd för den nya stambanan mellan 
Järna och Stockholm.  

Södertörnskommuneras viktigaste synpunkter  

Gällande planer måste kvarstå 

Tvärförbindelse Södertörn har utretts i olika projekt i över 20 år. Under denna tid har 
Södertörnskommunerna befolkning växt kraftigt, vilket lett till en överbelastning av 
befintliga trafikleder. Södertörnskommunerna planerar för en fortsatt stor expansion 
de kommande decennierna med ett omfattande bostadsbyggande och tillskapandet av 
tusentals nya arbetsplatser. Omtag och förseningar i projektet har gett upphov till 
stor frustration hos Södertörnskommunerna vars utveckling och tillväxt hämmas av 
den uteblivna Tvärförbindelsen.  

Södertörnskommunerna förutsätter och utgår från att objekt i nu gällande nationella 
plan, såsom Tvärförbindelse Södertörn, kvarstår och ges tillräcklig finansiering. Det 
är viktigt för förtroendet mellan stat och kommun och vårt gemensamma ansvar för 
utvecklingen i Södra Stockholm. Såväl offentliga som privata aktörer måste kunna 

                                                 

 

1 Tillväxt i antal företag och antal anställda 2013-2018, Näringslivsanalys Södertörn, Bisnode 
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känna sig trygga med genomförandet av Tvärförbindelse Södertörn. Vi välkomnar 
alla initiativ till tidig byggstart och ökad byggtakt. Södertörnskommunerna bistår 
gärna i den mån vi kan.  

Tvärförbindelsen är en förutsättning för Norviks hamn och ett 
trafiksystem som hänger ihop   

Tvärförbindelsen är den sista saknade länken i en tvärled bestående av Förbifart 
Stockholm, Norrortsleden och Tvärförbindelse Södertörn. Ringleden syftar till att 
knyta ihop hela länet. Tvärförbindelse Södertörn är avgörande för att motverka den 
regionala obalansen som idag finns mellan den norra och södra länshalvan. 
Tvärförbindelsen binder ihop regionen och skapar en förbättrad regional 
sammanhållning. Med ökad tillgänglighet till arbetsplatser, utbildning och bostäder. 
 
Logistiknavet Norvik hamn i Nynäshamn som öppnade våren 2020 kommer att 
byggas ut och inom några år stå för en betydande del av varudistributionen till 
Stockholmsregionen. Det genererar stora mängder tung trafik som hänvisas till 
befintligt vägnät och anläggningar som inte är dimensionerade för denna trafik. Det 
gäller tung trafik på bron över sjön Orlången, trafiksäkerhetsbrister längs väg 225 och 
trängsel i Södra länken. Det innebär att Södertörnsborna kommer att få en besvärlig 
trafiksituation inom loppet av några år om inte Tvärförbindelsen byggs.  
 
Med Norviks hamn har möjligheter skapats för en omställning till godstransporter 
via sjöfart så att stora delar av lastbilstrafiken från Göteborg till Stockholm kan 
minska. Denna omställning kräver dock ett systemtänk där det finns goda regionala 
möjligheter att transportera godset vidare inom Stockholmsregionen och Östra 
Mellansverige. Tvärförbindelse Södertörn har en avgörande betydelse för att 
omställningen ska bli så effektiv som möjligt.  
 

Uppfyllelse av klimatmål och avlastning av övriga trafiksystemet 

Nya vägar riskerar att alstra en ökad trafik. Samtidigt innebär Tvärförbindelse 
Södertörn en avlastning av övriga delar av trafiksystemet, inte minst de centrala 
delarna i Stockholm med väg 73 och Södra länken. Att hårt belastade vägar avlastas 
innebär färre stillastående köer. Detta tillsammans med kortare resvägar bidrar till 
minskade koldioxidutsläpp. Med Tvärförbindelse Södertörn sker dessutom en 
avlastning av väg 225 mellan Nynäshamn och Södertälje, vilket leder till en ökad 
trafiksäkerhet och förbättrad närmiljö. 
 
Kollektivtrafiksystemets mest ansträngda knutpunkter i mer centrala delar av 
Stockholm avlastas också om effektiva kollektivtrafikresor på tvären kan tillskapas. 
Idag genomförs nästan alla resor med kollektivtrafiken mellan olika delar på 
Södertörn genom ett byte centralt i Stockholm vilket leder till långa restider. 
Tvärförbindelse Södertörn möjliggör effektiva resor på tvären utan extra byte vilket 
möjliggör för fler att resa med kollektivtrafiken. 
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Med den planerade gång- och cykelvägen skapas förutsättningar att fler resor kan 
genomföras med cykel mellan viktiga målpunkter. Den är utpekad i den regionala 
cykelplanen men finns ännu inte utbyggd idag. Avstånden mellan exempelvis 
Haninge och Huddinge eller Flemingsberg lämpar sig väl för arbets- eller 
studiependling, inte minst med elcykel.  
 
För att bidra ytterligare till klimatmålen behöver fler välja de yteffektiva 
transportmedlen kollektivtrafik och cykel, vilket innebär att förutsättningarna för 
dessa behöver vara goda. 
 

Tvärförbindelse Södertörn – mer än en bilväg 

Södertörnskommunerna vill understryka att behovet av Tvärförbindelse Södertörn 
har en större uppgift än enbart som förbindelse mellan väg 73 och E4/E20 för 
personbilstrafik. Det handlar om behovet av: 

• en trafiksäker och gen väg för godset och den tunga trafiken. 

• ett kollektivtrafiksystem med konkurrenskraftiga restider för resor för tvären. 

• att färdigställa saknade och gena länkar i cykelinfrastrukturen som ger 
möjlighet till arbetspendling mellan våra regionala stadskärnor. 

• att understödja stadsutvecklingen i våra regionala stadskärnor som en del av 
samhällsutvecklingen. 

Synpunkter på granskningsunderlaget 

Genomförande och samordning  

Då det planeras flera stora trafikpåverkande åtgärder på E4/E20 vill 
Södertörnskommunerna påtala vikten av samordning av Trafikverkets projekt för att 
minska konsekvenserna för alla som bor och verkar på Södertörn. Trafikverket 
behöver ha dialog med Södertörnskommunerna för att säkerställa en effektiv 
samordning av åtgärderna längs med E4/E20-stråket och de kommunala 
utbyggnadsprojekt som samtidigt pågår i angränsande område.   

Planeringen av Spårväg syd pågår och är dessutom tidigarelagd. 
Södertörnskommunerna ser att fortsatt samordning med Spårväg syd är av yttersta 
vikt. 

För att genomföra Tvärförbindelse Södertörn krävs justeringar av befintliga 
detaljplaner, tillkommande av nya detaljplaner och andra beslutsprocesser som 
kommer att behöva samordnas mellan kommunerna och Trafikverket. En 
transparent och tydlig dialog är nödvändig för att hitta bästa lösningar för alla parter. 

Tvärförbindelse Södertörn passerar genom några av våra stora 
stadsutbyggnadsområden och regionala stadskärnor såsom Flemingsberg och 
Haninge Centrum. Kommunerna har under processens gång återkommande lyft 
vikten av att anpassa planeringen av vägen och trafikplatserna till kommande 
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stadsutveckling och att minska barriäreffekterna. Vi ser ett fortsatt behov av dialog 
kring detta.  

Södertörnskommunerna utgår från att en samordning av bygg- och masstransporter 
kommer att ske i projektet för att minimera påverkan på den lokala boendemiljön i 
kommunerna. Det gäller både hur flödet av tunga fordon ska ske samt hantering och 
bortforsling av bergmassor. 

Gång- och cykelvägen  

Södertörnskommunerna har förståelse för de målkonflikter som har uppstått i 
sträckningsvalet av gång- och cykelvägen. Vi beklagar dock att man inte tidigare 
prövat en genare dragning mellan Flemingsberg och Haninge. Vi anser att större 
ansträngningar kunde gjorts för att hittat en dragning mellan dessa viktiga 
målpunkter som idag saknar cykelväg helt. Vi anser dessutom att vägplanen för 
Tvärförbindelsen behöver ta ett helhetsgrepp till övriga pågående projekt i 
kommunerna för att synka och skapa ett bra cykelsystem.   

Kollektivtrafiken 

Det är fortsatt viktigt att vägplanen skapar goda förutsättningar för utveckling av 
kollektivtrafiken genom en robust vägutformning som minimerar resandet för 
kollektivtrafiken och ger bra förutsättningar för smidiga byten. Förutsättningarna för 
kollektivtrafiken påverkas mycket av övergången från statligt/regionalt vägnät till det 
lokala vägnätet och specifikt i trafikplatserna. Det innebär ett stort behov av ett 
fortsatt gemensamt arbete för att ge kollektivtrafiken bra förutsättningar sett till ett 
systemperspektiv.  

Hantering av dagvatten och påverkan på våra sjöar 

Gällande dagvattenhantering nämner Trafikverket att anslutande vägar inte ingår i 
vägplanen och därför kan åtgärder inte fastställas för dessa som i sin tur 
påverkar exempelvis Glömstadalen och Albysjön. Södertörnskommunerna anser 
dock att det är viktigt att Trafikverket ser till den totala belastning från dagvatten i 
form av flöde och kvalitet från det som vägplanen innefattar tillsammans med 
pågående planering. Trafikverket behöver ta hänsyn till helheten där ett systemtänk 
är en förutsättning för att inte ökade flöden uppstår nedströms, vilka kan ge negativa 
konsekvenser såsom översvämningar eller kvalitetsbrister. 

Elektrifiering  

I takt med att transportsystemet planeras för elektrifiering anser 
Södertörnskommunerna att även Tvärförbindelsen behöver förberedas för 
anpassning till detta. Trafikverket driver idag omfattande arbete kring 
elektrifieringsfrågor och har dessutom ett regeringsuppdrag för detta. Väg 73 mellan 
Nynäshamn och Västerhaninge, med kopplingen till Norviks hamn, är en av två 
föreslagna sträckor för ett fullskaligt pilotprojekt för elektrifierad lastbilstrafik. Även 
om en elektrifiering inte kommer att ingå i projektet Tvärförbindelse Södertörn 
behöver en sådan framtida utveckling inte omöjliggöras utan förberedas. En 
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elektrifierad väg skapar stora nyttor i relation till utvecklingen av kollektivtrafik och 
godstrafik. 

Övrigt 

Slutligen kommer Södertörnskommunerna även fortsättningsvis arbeta för att 
underlätta Trafikverkets process med att möjliggöra en ändamålsenlig anläggning 
som svarar mot både Trafikverkets och våra mål.  

 
 
För Södertörnskommunerna:  
 
Ebba Östlin 
Ordförande i kommunstyrelsen i Botkyrka 
 
Meeri Wasberg 
Ordförande i kommunstyrelsen i Haninge 
 
Daniel Dronjak 
Ordförande i kommunstyrelsen i Huddinge 
 
Bob Wållberg 
Ordförande i kommunstyrelsen i Nykvarn 
 
Harry Bouveng 
Ordförande i kommunstyrelsen i Nynäshamn 
 
Lennart Kalderén 
Ordförande i kommunstyrelsen i Salem 
 
Boel Godner 
Ordförande i kommunstyrelsen i Södertälje 
 
Anita Mattsson 
Ordförande i kommunstyrelsen i Tyresö 
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Ansökan om extra medel för feriearbete 2021

2017 och 2018 beslutades om en utökning från 50 till 100 platser. År 2019 och 2020 utökades 
antalet platser till 119. Socialförvaltningen föreslår att 2021 kunna erbjuda 119 platser, dvs 
samma nivå som föregående år. Anledningen till detta är att kommunen har fortsatt 
efterfråga på feriearbeten samt att fler ungdomar ska kunna erhålla feriearbete och få en 
meningsfull sysselsättning och introduktion till arbetslivet i fortsatt samverkan med 
näringslivet.

Feriearbete ger en möjlighet till att få arbetslivserfarenhet, sysselsättning under ett långt 
sommarlov och en bra start i arbetslivet.

Medel behöver tillföras Arbetsmarknadsenhetens budget med 190 000 kr till, för att kunna 
erbjuda åtagandet 119 ferieplatser. Detta förutsätter medel från Arbetsförmedlingen. 

Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde den 8 februari 2021 där nämnden 
beslutade att ansöka hos kommunstyrelsen att tillföra socialnämnden medel med 190 000 kr 
för 119 ferieplatser, dvs samma nivå och platsantal som år 2020. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tillföra socialnämnden medel med 190 000 kr så att kommune 
kan erbjuda 119 ferieplatser för sommaren 2021.  

______________________

Socialnämnden 
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 Socialförvaltningen 
Jonas Berkow 
Utredare 

 
 
 
 

 Ansökan om extra medel för feriearbeten 2021 
 
Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att ansöka hos kommunstyrelsen att tillföra socialnämnden medel 

med 190 000 kr för 19 ferieplatser, dvs samma nivå och platsantal som år 2020. 

 

Ärendet 

2017 och 2018 beslutades om en utökning från 50 till 100 platser. År 2019 och 2020 

utökades antalet platser till 119. Socialförvaltningen föreslår att 2021 kunna erbjuda 119 

platser, dvs samma nivå som föregående år. Anledningen till detta är att kommunen har 

fortsatt efterfråga på feriearbeten samt att fler ungdomar ska kunna erhålla feriearbete 

och få en meningsfull sysselsättning och introduktion till arbetslivet i fortsatt samverkan 

med näringslivet. 

Feriearbete ger en möjlighet till att få arbetslivserfarenhet, sysselsättning under ett långt 

sommarlov och en bra start i arbetslivet. 

Medel behöver tillföras Arbetsmarknadsenhetens budget med 190 000 kr till, för att kunna 

erbjuda åtagandet 119 ferieplatser. 

 

Salems kommun hade 2020 en överenskommelse med Arbetsförmedlingen gällande 

insatser för att skapa sommarjobb/feriejobb där kommunen erhöll ersättning från 

Arbetsförmedlingen om 381 000 kronor. Riktade statsbidrag för feriearbete avseende 2021 

är ännu inte utlysta. Det finns indikationer på att en liknande utlysning som den 2020 

kommer att ske under våren 2021. Salems kommun avser att ansöka medel som utlyses i 

linje med föregående års ansökan. 

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Thorsell                                                           Jonas Berkow 

Socialchef                                                                  Utredare  

  
Delges 
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Akten 

Biblioteket 

Revisorer 

Kommunstyrelsen 
  
  

 



PROTOKOLLSUTDRAG
2021-03-08

1 av 1

Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

                                                            12
 § XX KS/2021:101 

Rekommendation om att anta Överenskommelse för 
förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel 
samt för medicintekniska produkter

Storsthlms styrelse har beslutat, den 12 november 2020, att rekommendera kommunerna i 
länet att anta överenskommelse om kostnadsansvar mellan region Stockholm och 
kommunerna i Stockholms län, för hjälpmedel samt för de medicintekniska produkter som 
används för vård och omvårdnad i särskilt boende, dagverksamhet och daglig verksamhet.

Ärendet har behandlats på socialnämndens sammanträde den 8 februari och där nämnden 
beslutade att föreslår kommunstyrelsen att anta överenskommelse om kostnadsansvar 
mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län gällande förskrivningsbara 
hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt de medicintekniska produkter som används för 
vård och omvårdnad i särskilt boende, dagverksamhet och daglig verksamhet samt 
socialpsykiatriskt boende. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta överenskommelse om kostnadsansvar mellan Region 
Stockholm och kommunerna i Stockholms län gällande förskrivningsbara hjälpmedel och 
förbrukningshjälpmedel samt de medicintekniska produkter som används för vård och 
omvårdnad i särskilt boende, dagverksamhet och daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt 
boende. 

______________________

Region Stockholm
Socialnämnden 
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 Socialförvaltningen 
Kerstin Pettersson  
Medicinskt ansvarig sjuksköterska  
 

 
 
 
Socialnämnden 

 Rekommendation om att anta Överenskommelse om 
kostnadsansvar mellan Region Stockholm och kommunerna 
i Stockholms län, för förskrivningsbara hjälpmedel och 
förbrukningshjälpmedel samt för de medicintekniska 
produkter som används för vård och omvårdnad i särskilt 
boende, dagverksamhet och daglig verksamhet samt 
socialpsykiatriskt boende 

 
Förslag till beslut  
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta överenskommelse om kostnadsansvar 
mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län gällande förskrivningsbara 
hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt de medicintekniska produkter som används 
för vård och omvårdnad i särskilt boende, dagverksamhet och daglig verksamhet samt 
socialpsykiatriskt boende. 
 
 
Sammanfattning 
Storsthlms styrelse har beslutat, den 12 november 2020, att rekommendera 
kommunerna i länet att anta överenskommelse om kostnadsansvar mellan region 
Stockholm och kommunerna i Stockholms län, för hjälpmedel samt för de 
medicintekniska produkter som används för vård och omvårdnad i särskilt boende, 
dagverksamhet och daglig verksamhet. 
 
En revidering har gjorts av en långsiktig överenskommelse om kostnadsansvar mellan 
kommun och Region för hjälpmedel och medicinsktekniska produkter. Utgångspunkten i 
revideringen har varit att förändringarna ska vara så kostnadsneutrala som möjligt 
jämfört med tidigare överenskommelse. Arbetet har inneburit att förtydliga 
ansvarsfördelningen  och ta fram pedagogiska bilagor som ska användas i 
verksamheterna. En samverkansorganisation föreslås för att underlätta justeringar i 
överenskommelsen vid förändringar av hjälpmedel och medicintekniska produkter och 
för uppföljning av överenskommelsen. 
 
I den nya överenskommelsen samlas ansvarsfördelningen inom hjälpmedelsområdet ihop
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till en överenskommelse, istället för flera olika. 
Det innebär att när den nya överenskommelsen antas, så upphör tre gamla 
överenskommelser att gälla, och konsekvensändringar görs i ytterligare en 
överenskommelse. 
Följande tre överenskommelser upphör när den nya överenskommelsen antas:  

● Kostnadsansvar för hjälpmedel i bostad med särskild service och daglig 
verksamhet enligt LSS from 2015-10-01 (2015-05-20)  

●  Förtydligande av kostnadsansvar avseende överenskommelse om tekniska 
hjälpmedel (2004-08-20)  

● Ansvarsfördelning för hjälpmedel i särskilda boendeformer (1997-02-25)  
 
Överenskommelsen ”Sammanhållen vård och omsorg för äldre” (maj 2015) revideras 
som en konsekvens av den nya hjälpmedelsöverenskommelsen:  
 
 
 
 
 
 

 Jenny Thorsell  Kerstin Pettersson 
 Socialchef Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering:  

Inga ekonomiska konsekvenser.  
 
Bilaga: 

Rekommendation om att anta överenskommelsen.  
Förslag till överenskommelsen.  
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Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Kommunstyrelsen 
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 Socialförvaltningen 
Kerstin Pettersson  
Medicinskt ansvarig sjuksköterska  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Inledning  
Storsthlms styrelse beslutade på sammanträde den 12 november 2020 att rekommendera 
kommunerna i länet att anta överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Region 
Stockholm om kostnadsansvar för förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för 
de medicintekniska produkter som används för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet, 
daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt boende.  

Sammanfattning  
En revidering har gjorts av en långsiktig överenskommelse om kostnadsansvar mellan 
kommun och Region för hjälpmedel och medicinsktekniska produkter. Utgångspunkten i 
revideringen har varit att förändringarna ska vara så kostnadsneutrala som möjligt jämfört 
med tidigare överenskommelse. Arbetet har inneburit att förtydliga ansvarsfördelningen 
och ta fram pedagogiska bilagor som ska användas i verksamheterna.  

En samverkansorganisation föreslås för att underlätta justeringar i överenskommelsen vid 
förändringar av hjälpmedel och medicintekniska produkter och för uppföljning av 
överenskommelsen.  

Beskrivning av ärendet  

Bakgrund – behov av förtydliganden  
Sedan 2015 har kommunerna i länet genom Storsthlms styrelse och Hälso- och 
sjukvårdsnämnden i Region Stockholm en gemensam politisk styrgrupp för samverkan 
som kallas VIS (Vård i samverkan). År 2018 gav VIS Storsthlm och hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen (HSF) i uppdrag att utarbeta förslag till en ny överenskommelse för 
hjälpmedel och förbrukningsartiklar inom särskilt boende för äldre (SoL), bostad för 
särskild service för vuxna och daglig verksamhet (LSS) samt socialpsykiatriska boenden.  

En styrgrupp samt arbetsgrupp bildades bestående av representanter från Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen, Storsthlm och länets kommuner. Arbetet inleddes med en 
förstudie som resulterade i att det fanns behov av att se över ansvarsfördelningen för 
enskilda hjälpmedel och även att utveckla samverkansformerna mellan kommunerna och 
Region Stockholm i syfte att ansvarsfördelningen för hjälpmedel skulle bli så samstämmiga 
som möjligt i olika särskilda boendeformer.  

Förslaget på ny överenskommelse skulle också förenklas så att ansvaret inom 
hjälpmedelsområdet koncentrerades till en överenskommelse Vidare var syftet att 
effektivisera processen vid behov av förändringar och uppdateringar inom 
hjälpmedelsområdet. Därför föreslogs en ny samverkansgrupp för hjälpmedelsfrågorna.  

Storsthlms styrelse beslutade 9 maj år 2019 att rekommendera kommunerna i Stockholms 
län att anta den nya överenskommelsen om kostnadsansvar för hjälpmedel samt 
medicintekniska produkter som används för vård och omvårdnad i särskilt boende,  
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dagverksamhet och daglig verksamhet. Under hösten 2019 visade det sig att några 
kommuner efter ytterligare granskning ansåg att förslaget behövde konkretiseras 
ytterligare för att undvika otydligheter i ansvarsfördelning då många användare behövde 
koppla till denna. Vid ett möte 31 oktober år 2019 mellan representanter från 
socialtjänstnätverket och Region Stockholm beslutades att förslaget på ny 
överenskommelse daterad 9 maj år 2019 skulle revideras ytterligare. 

En ny arbetsgrupp med representanter från kommunerna och från Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen inom Region Stockholm samt Storsthlm har arbetat med att 
förtydliga en del skrivningar, inga ändringar i ansvarsfördelningen eller kostnadsansvar har 
gjorts.  

Den 11 mars 2020 skickades en ny version ut på en tjänstemannaremiss till kommunerna. 
Utifrån svaren har ytterligare förtydliganden i ansvarsfrågan hanterats.  

Beräkning av kostnader – ny överenskommelse blir kostnadsneutral  
Utgångspunkten i arbetet med en ny överenskommelse är att förändringarna ska vara 
kostnadsneutrala för alla parter. En särskild fråga från kommunerna har varit hur 
kostnaderna beräknades, vilket gjordes i förstudien under år 2018.  

De föreslagna förändringarna i kostnadsansvar har bedömts vara praktiskt genomförbara 
och samtidigt sammantaget innebära en kostnadsneutralitet.  

I förstudien identifierades ytterligare hjälpmedel där kostnadsansvaret skulle kunna 
förändras men slutsatsen var att dessa förändringar inte skulle vara kostnadsneutrala. 
Arbetsgruppen har inte kunnat göra ytterligare beräkningar när det gäller kommunernas 
kostnader, eftersom kommunerna bedömdes ha svårt att särskilja specifika kostnader för 
enskilda hjälpmedel.  

Kostnadsförändringar  
* Antidecubitusmadrasser föreslås övergå från regionen till kommunen. Kostnadsberäkningen är gjord 
utifrån regionens kostnader för år 2017 för antidecubitusmadrasser som förskrivits i särskilda boende 
enligt SoL. Kostnaden för regionen år 2017 var 6,5 mkr.  

* Övriga förändringar (ätapparat, bokstavstavlor, presentationsmaterial och specialrullatorer) som 
föreslås övergå från regionen till kommunen kostade totalt 14 tkr för regionen för år 2017. Regionen 
föreslås ta över den totala kostnaden för komfortrullstolar. Kostnadsberäkningen är gjort utifrån ett 
antagande om att regionen år 2017 hade 75 procent av kostnaden och kommunerna 25 procent av 
kostnaderna. Kostnaden för 2017 beräknades till totalt 5 mkr för kommunerna.  

 * Kostnaden för PEG etcetera föreslås övergå till regionen. Kostnadsberäkningen är gjord utifrån 
Nacka   kommuns kostnader för år 2017 som bedömdes vara 600 tkr. 
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Konsekvensändringar för andra överenskommelser  
I den nya överenskommelsen samlas ansvarsfördelningen inom hjälpmedelsområdet ihop till en 
överenskommelse, istället för flera olika. Det innebär att när den nya överenskommelsen antas, så 
upphör tre gamla överenskommelser att gälla, och konsekvensändringar görs i ytterligare en 
överenskommelse.  

Följande tre överenskommelser upphör när den nya överenskommelsen antas:  

• Kostnadsansvar för hjälpmedel i bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS from 
2015-10-01 (2015-05-20)  

• Förtydligande av kostnadsansvar avseende överenskommelse om tekniska hjälpmedel (2004-08-20)  

 • Ansvarsfördelning för hjälpmedel i särskilda boendeformer (1997-02-25)  

Överenskommelsen ”Sammanhållen vård och omsorg för äldre” (maj 2015) revideras som en 
konsekvens av den nya hjälpmedelsöverenskommelsen:  

• Två delöverenskommelser utgår  

 • Uppenbara uppdateringsbehov har åtgärdats (t ex hänvisning till aktuella lagrum)  

Övergripande överenskommelse om vård och omsorg  
Arbete pågår med en övergripande överenskommelse om vård och omsorg som förväntas bli klar för 
antagande under år 2021. Överenskommelsen kan komma innehålla övergripande principer som 
kommer gälla även för andra befintliga överenskommelser mellan regionen och kommunerna. 

 

Beslut om antagande av överenskommelse är att likställas med undertecknande.  

Överenskommelsen börjar gälla tre månader från att alla parter beslutat anta överenskommelsen. 
Svarsperiod Storsthlm önskar få kommunernas ställningstaganden senast den 31 maj år 2021. 
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 § XX KS/2021:99 

Rapportering av gynnande beslut som inte har verkställts, kv 4 
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 
ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera 

Ärendet har behandlats på socialnämndens sammanträde den 8 februari 2021 där nämnden 
beslutade att föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av gynnande beslut 
enligt Sol och lSS, 4:e kvartalet 2020 som ej verkställts. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av gynnande 
beslut enligt Sol och lSS, 4:e kvartalet 2020 som ej verkställts. 

______________________

Socialnämnden 
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 Socialförvaltningen 
Marina Furukvist 
Systemförvaltare 

 
 
 
Socialnämnden 

 Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS, 4:e 
kvartalet 2020 som ej verkställts 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av gynnande 
beslut enligt SoL och LSS, 4:e 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 2020-10-01 - 2020-12-31 finns två (2) gynnande beslut som 
ej verkställts men som rapporterats tidigare (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 ett  (1) gynnande beslut som avslutats av annan anledning utan att 
verkställas att rapportera (se bilaga). 



 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

TJÄNSTESKRIVELSE

2021-01-25 
 SN/2021:10:726 

1 av 2 

 
 
 
 
För perioden finns inga (0) gynnande beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt 
men som nu verkställts (se bilaga).  
 
 
 

  
 
 
 
Jenny Thorsell  

 
 
 
 
Marina Furukvist 

 Socialchef Systemförvaltare 

 Bilaga: 

Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS, 4:e kvartalet 2020 som ej verkställts 

 

Delges 
Kommunfullmäktige 

 

 



     Bilaga 1  

                                                                                                                                                                                                                                                             SN/2021:10:726 

Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS som inte verkställts inom 3 månader från 

beslutsdatum, 4:e kvartalet 2020  
 

Datum för beslut Typ av bistånd                             Antal kalenderdagar        Orsak/kommentar                                               Kön 

      sedan beslut 

 

*Har rapporterats tidigare  

 

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    

1 

2020-05-04 Korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS* 241 Remiss skickad till familjehemssekreterare 18/5 för utredning 
av korttidsfamilj. Kontakt tas med familjeenheten 17/9 och 
25/9. 2/10 kommer information om att utredning pågår. 
2020-10-20 ingen korttidsfamilj finns enligt utredare av 
korttidsfamiljer. Beviljades 2020-05-04 avlösarservice som 
verkställdes samma dag. Omfattningen av avlösarservice är 
högre än i vanliga fall och har samma syfte som 
korttidsfamiljen, att avlasta. 

M 

2020-06-18 Kontaktperson enligt  9 § 4 LSS* 196 Kontakt togs med den enskilde 2020-10-05, 2020-10-06 och 
2020-10-19. Svaret var att den enskilde ville avvakta till efter 
nyår.  

K 

      



 

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 

 

 

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 

2020-06-22 2021-01-12 Ledsagarservice enligt  9 § 3 
LSS 

192 2020-11-18 tackar den enskilde nej till insatsen via 
vårdnadshavaren i samtal med utförare. 2021-01-12 avslutar 
handläggare insatsen. 

K 

     M 
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 § XX KS/2020:298 

Svar på Remiss revisionsrapport: Granskning av kommunens 
underhåll av fastigheter och anläggningar samt gator och 
vägar

KPMG har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer att granska kommunens 
rutiner och processer vad gäller underhåll av fastigheter/anläggningar och gator/vägar. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2020. 

Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen delvis har ett 
ändamålsenligt underhåll av fastigheter, anläggningar samt gator och vägar. Revisionens 
anser utifrån granskningen att kommunens underhållsarbete bedrivs på ett ändamålsenligt 
sätt vad gäller gator och vägar, men att arbetet med fastighetsunderhåll kan innebära risker 
för kommunen i ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv. Revisionen bedömer 
dock att kommunen i och med upprättandet av en fastighetsstrategi vidtar de åtgärder som 
behövs för att komma till rätta med riskerna med fastighetsunderhållet. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av granskningen och har efter 
granskningen redan inlett ett arbete utifrån fastighetsstrategin, vilket de bedömer kunna 
svara upp på delar av revisorernas rekommendationer. Till att börja med är planeringen för 
år 2021 klar, men arbetet fortgår med att även planera för de kommande tio åren. 

Ärendet har behandlats vid kommunstyrelsens tekniska utskott den 25 februari 2021 där 
utskottet beslutade att föreslår kommunstyrelsen att att anta tjänsteskrivelsen som svar på 
revisionsrapport - Granskning av kommunens underhåll av fastigheter & anläggningar samt 
gator & vägar samt att uttala följande: 
Kommunstyrelsens tekniska utskott  instämmer i förvaltningens tjänsteskrivelse där de på 
många sätt beskriver sina nuvarande rutiner för att besiktiga vägar, fastigheter m m. Vår 
uppfattning är att revisorernas rekommendationer till viss del “skjuter över målet” eller “slår 
in öppna dörrar”. Med hänvisning till systematik och planeringsverktyg vill man påföra miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningens arbetsuppgifter som redan fungerar i Salems “lilla och 
nära” kommun
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelsen daterad den 17 februari 2021 som svar på 
revisionsrapport - Granskning av kommunens underhåll av fastigheter & anläggningar samt 
gator & vägar.  

2. Kommunstyrelsen uttalar följande:  Kommunstyrelsen instämmer i förvaltningens 
tjänsteskrivelse där de på många sätt beskriver sina nuvarande rutiner för att besiktiga vägar, 
fastigheter m m. Vår uppfattning är att revisorernas rekommendationer till viss del “skjuter 
över målet” eller “slår in öppna dörrar”. Med hänvisning till systematik och planeringsverktyg 
vill man påföra miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens arbetsuppgifter som redan 
fungerar i Salems “lilla och nära” kommun.

______________________

Revuísionen 
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 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Katarina Sjödin 
Verksamhetscontroller 

 
 
 
Kommunstyrelsen  

 Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens 
underhåll av fastigheter & anläggningar samt gator & vägar 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att anta tjänsteskrivelsen 
som svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens underhåll av fastigheter & 
anläggningar samt gator & vägar.  

Sammanfattning av ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer att granska kommunens 
rutiner och processer vad gäller underhåll av fastigheter/anläggningar och gator/vägar. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2020.  

Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen delvis har ett 
ändamålsenligt underhåll av fastigheter, anläggningar samt gator och vägar. Revisionens 
anser utifrån granskningen att kommunens underhållsarbete bedrivs på ett 
ändamålsenligt sätt vad gäller gator och vägar, men att arbetet med fastighetsunderhåll 
kan innebära risker för kommunen i ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv. 
Revisionen bedömer dock att kommunen i och med upprättandet av en fastighetsstrategi 
vidtar de åtgärder som behövs för att komma till rätta med riskerna med 
fastighetsunderhållet.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av granskningen och har efter 
granskningen redan inlett ett arbete utifrån fastighetsstrategin, vilket de bedömer kunna 
svara upp på delar av revisorernas rekommendationer. Till att börja med är planeringen 
för år 2021 klar, men arbetet fortgår med att även planera för de kommande tio åren. 

 

Ärendet 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens rutiner för 
underhåll kring fastigheter, anläggningar samt gator och vägar. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2020. Granskningen genomfördes under våren 2020. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om kommunen har ett ändamålsenligt underhåll för 
fastigheter, anläggningar samt gator och vägar eller om det innebär risker för kommunen 
i ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv.  

Granskningen har genomförts genom intervjuer med tjänstepersoner och 
förtroendevalda samt via genomgång av styrande och stödjande dokument.  
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Bedömning har gjorts om rutinerna uppfyller kommunallagen 6 kap. 6§ och tillämpbara 
interna regelverk, policys och beslut.  

Revisorerna har genom sin granskning identifierat en del områden för utveckling särskilt 
gällande fastighetsunderhåll som kan innebära risker för kommunen i ett ekonomiskt och 
verksamhetsmässigt perspektiv. Dock hänvisas till den fastighetsstrategi som i juni 2020 
fastställdes och som förvaltningen har inlett arbete utifrån under hösten, men som ligger 
utanför tidsramen för granskningen.  

Utifrån granskningen rekommenderar KPMG kommunstyrelsen att: 

1. Upprätta en mall för bedömning av det kommunala vägnätets skick och som ska 
fungera som planeringsverktyg. 

2. Systematisera uppföljningen för avslutade underhållsprojekt, särskilt vad gäller 
fastigheter och anläggningar. 

3. Precisera befintlig underhållsskuld avseende gator/vägar i ett mindre intervall för 
att möjliggöra ett ytterligare mer ändamålsenligt underhållsarbete. 

4. Efter inventering av fastigheter jämför fastigheter i anläggningsregistret mot 
uppgifter som finns hos Lantmäteriet och Skatteverket. 

5. Tillse att de rutiner och processer som finns i fastighetsstrategin och 
underhållsplanerna implementeras i det fortsatta arbetet för att göra 
underhållsarbetet ytterligare ändamålsenligt. 

Revisionen beslutade att överlämna rapporten till kommunstyrelsen för yttrande senast 
2020-12-31 samt till kommunfullmäktige för kännedom.  

Revisionsrapporten inkom till kommunen i slutet av september, ärendet blev då 
registrerat och inlagt i diariet med misstaget att inte tilldelas en handläggare. Detta 
tillsammans med att kompletteringar har begärts in från revisorerna har fördröjt 
svarstiden på revisionsrapporten.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens slutsatser och bedömning 

1. I dagsläget jobbar gatuenheten med dokumentation i excelfiler, driftenheten lägger 
in statusbedömning och vägskick utifrån slitage, spårdjup, ålder, sprickbildning m.m. 
Under våren 2021 kommer listan att uppdateras med fler bedömningskriterier och 
delas med samtliga på gatuenheten för att lättare fånga in behovet. För närvarande 
saknas system anpassat för beläggningsunderhåll. Om ett mer omfattande system 
ska användas behöver isåfall detta upphandlas, vilket i nuläget inte bedömts vara 
aktuellt.  

2. Förvaltningen har tagit till sig information och kommer överväga hur en lösning för 
detta skulle kunna genomföras.  

3. Skicket på gator och vägar i Salems Kommun inspekteras med mycket korta intervall, 
i princip dagligen, och dokumenteras i kalkylblad som sammanställs till en långsiktig 
underhållsplan med åtgärdsförslag som redovisas för beslut varje vår. Detta anser 
förvaltningen fungera mycket bra.  

4. Förvaltningen har bett om ett förtydligande från KPMG på denna fråga, då det inte 
tydligt framgår av revisionsrapporten vad denna del avser. Gäller det “registervård” 
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för att säkerställa att kommunen och de övriga myndigheterna har samma uppgifter, 
eller är det någon annat som avses? Gäller det alla fastigheter utifrån den juridiska 
definitionen eller avses endast byggnader? Gäller frågan bara om kommunen vet 
vilka byggnader man äger så att man också vet vad som behöver underhållas, så är 
svaret “ja”. 

5. Fastighetsstrategin sätter ramen för investeringsutrymme och hur vi ska ta oss an 
och planera för underhållsåtgärder och reinvesteringar i kommunens 
fastighetsbestånd. Underhållsplanen och underhållsplanering är verktyg för att välja 
ut de åtgärder som är mest angelägna och möjliga att rymma inom den ekonomiska 
ramen. Förvaltningen har hittills endast planerat för det arbete som ska ske år 2021, 
men arbetet fortgår med att göra en mer detaljerad plan för de närmsta tio åren.  
 
Hänsyn behöver också tas till kommunens energisparmål och det investeringsbehov 
som krävs för att sänka energiförbrukningen. För en del fastigheter sammanfaller 
troligen behovet av investeringar för att spara energi med behovet av underhåll, 
men i andra fall behöver en prioritering mellan behoven ske. Handlingsplanen för att 
uppnå energimålen är ännu inte klar, men när den är klar kommer en samordning 
kunna ske med underhållsplanen och leda fram till en sammanvägd plan för 
kommunens fastighetsinvesteringar. Rutinbeskrivning för hur det årliga 
planeringsarbetet ska genomföras skulle behöva tas fram och länkas till kommunens 
budgetprocess.  

 

Finansiering 

Ej aktuellt 
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 § XX KS/2021:97 

Planbesked Tallåsen 18 och 19

Vestigia Fastigheter AB inkom den 26 november 2020 med en begäran om planbesked för 
fastigheterna Tallåsen 18 och 19 samt delar av Salem 5:3. Området ligger inom 
kommundelen Söderby och är beläget inom riksintresseområdet för kulturmiljövården, 
Söderby sjukhus [AB 17]. Området är inte utpekat för exploatering i Salems kommuns 
översiktsplan. Ansökan om planbesked innefattar ett nytt flerbostadshus på tre våningar med 
15-20 lägenheter och 4-5 så kallade “town houses”/radhus samt att en av de två befintliga 
äldre byggnaderna konverteras från boende för ensamkommande till 10 
bostadsrättslägenheter. Totalt föreslås 29-35 lägenheter. 

Plan- och exploateringsenheten föreslår ett positivt planbesked, med vissa modifikationer, till 
delar av föreslagen exploatering. Sökandes förslag till exploatering med “town houses” 
(radhusbebyggelse) bedöms vara en större exploatering än vad området tål och föreslås 
endast förtätas med ett friliggande enbostadshus/parhus i linje med den befintliga strukturen 
i området. Plan- och exploateringsenheten är positiva till föreslaget flerbostadshus som, i rätt 
skala, kan bilda en ny bebyggelsegrupp tillsammans med de två befintliga äldre 
flerbostadshusen. Flerbostadshuset bör inte sträcka sig högre i byggnadshöjd än de två 
befintliga äldre flerbostadshus. Under en eventuell detaljplaneprocess behöver flera frågor, 
såsom exempelvis dagvatten och översvämningsrisk, markens geotekniska förhållanden, 
gestaltningsfrågor, bebyggelsens omfattning och volym utredas vidare.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 1 februari 2021.

Länk till handlingarna finns här.

Förslag till beslut

1. K
ommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked för upprättande av en ny 
detaljplan för fastigheterna Tallåsen 18 och 19 och del av Salem 5:3 samt ange år 
2025 som bedömd tid för detaljplanens antagande.

2. K
ommunstyrelsen beslutar att ge bygg- och miljönämnden i uppdrag att upprätta en 
ny detaljplan för fastigheterna Tallåsen 18, 19 och del av Salem 5:3. 

______________________

https://drive.google.com/drive/folders/1rVyo9a4kYIJ53flzJ2COaGW3qLBNwdPf?usp=sharing
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Just. sign.

Bygg- och miljönämnden 
Arkiv



TJÄNSTESKRIVELSE

2021-02-01
Dnr PEX/2020:23

1 av 7

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Jonas Hanifi
Planarkitekt

Kommunstyrelsen

Planbesked för fastigheterna Tallåsen 18 och 19 och del av
Salem 5:3

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked för upprättande av en ny

detaljplan för fastigheterna Tallåsen 18 och 19 och del av Salem 5:3 samt ange år
2025 som bedömd tid för detaljplanens antagande.

2. Kommunstyrelsen beslutar att ge bygg- och miljönämnden i uppdrag att upprätta
en ny detaljplan för fastigheterna Tallåsen 18, 19 och del av Salem 5:3

Sammanfattning av ärendet

Kartöversikt över Söderby. Den nya bebyggelse föreslås inom det rödmarkerade området.

Vestigia Fastigheter AB inkom den 26 november 2020 med en begäran om planbesked för
fastigheterna Tallåsen 18 och 19 samt delar av Salem 5:3. Området ligger inom
kommundelen Söderby och är beläget inom riksintresseområdet för kulturmiljövården,
Söderby sjukhus [AB 17]. Området är inte utpekat för exploatering i Salems kommuns
översiktsplan. Ansökan om planbesked innefattar ett nytt flerbostadshus på tre våningar
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med 15-20 lägenheter och 4-5 så kallade “town houses”/radhus samt att en av de två
befintliga äldre byggnaderna konverteras från boende för ensamkommande till 10
bostadsrättslägenheter. Totalt föreslås 29-35 lägenheter.

Plan- och exploateringsenheten föreslår ett positivt planbesked, med vissa modifikationer,
till delar av föreslagen exploatering. Sökandes förslag till exploatering med “town houses”
(radhusbebyggelse) bedöms vara en större exploatering än vad området tål och föreslås
endast förtätas med ett friliggande enbostadshus/parhus i linje med den befintliga
strukturen i området. Plan- och exploateringsenheten är positiva till föreslaget
flerbostadshus som, i rätt skala, kan bilda en ny bebyggelsegrupp tillsammans med de två
befintliga äldre flerbostadshusen. Flerbostadshuset bör inte sträcka sig högre i
byggnadshöjd än de två befintliga äldre flerbostadshus. Under en eventuell
detaljplaneprocess behöver flera frågor, såsom exempelvis dagvatten och
översvämningsrisk, markens geotekniska förhållanden, gestaltningsfrågor, bebyggelsens
omfattning och volym utredas vidare.

Ärendebeskrivning
Vestigia Fastigheter AB inkom i september 2020 med en begäran om planbesked för
fastigheterna Sanatoriet 1, Tallåsen 18 och 19 samt delar av Salem 5:3. I och med de olika
förutsättningarna kring Sanatoriet 1 samt Tallåsen 18 och 19 ombads sökande att dela upp
ansökan i två delar. Den 26 november 2020 inkom Vestigia Fastigheter AB med en ny
separat begäran om planbesked för fastigheterna Tallåsen 18 och 19 samt del av Salem
5:3.

Området ligger inom kommundelen Söderby och är beläget inom riksintresseområdet för
kulturmiljövården, Söderby sjukhus [AB 17]. Området är inte utpekat för exploatering i
Salems kommuns översiktsplan.

Ansökan om planbesked innefattar ett nytt flerbostadshus på tre våningar med 15-20
lägenheter och 4-5 så kallade “town houses”/radhus) samt att en av de två befintliga äldre
byggnaderna konverteras från boende för ensamkommande till 10 bostadsrättslägenheter.
Totalt föreslås 29-35 lägenheter. I förslaget byggs flerbostadshuset på en befintlig
parkeringsplats med plats för cirka 15 bilar. Town housen byggs på en cirka 500 kvm stor
yta täckt av tätvuxen sly.

Bebyggelsen i närområdet präglas idag av yngre småhus med fastigheter på mellan
500-800 kvadratmeter. Inom det föreslagna planområdet finns två äldre flerbostadshus
med koppling till Söderby sjukhus. Inom området sträcker sig en kommunal gång- och
cykelväg.

Planförhållanden

Gällande detaljplan för berört område är Detaljplan för del av Söderby Park, Salem 5:29 m
fl, (västra delen), plan 83-12. Detaljplanen vann laga kraft år 2007. Bebyggelsen i ansökan
föreslås både på naturmark och kvartersmark för bostäder med, kors- och prickmark i den
gällande detaljplanen.
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Inom fastigheterna Tallåsen 18 och 19 finns två befintliga flerbostadshus planlagda med
skyddsbestämmelsen q1 -Byggnaden får ej rivas. Ändring av byggnaden får ej förvanska
dess karaktär eller anpassning till omgivningen.

Gällande detaljplan, del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl (västra delen), plan 83-12

Plan- och exploateringsenhetens bedömning

Det nya flerbostadshuset föreslås byggas mellan de två blå punkterna på bilden
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Plan- och exploateringsenheten föreslår, med vissa modifikationer, ett positivt planbesked
till delar av föreslagen exploatering. Gällande detaljplaner har inneburit en tät
exploatering av området Söderby park. Sökandes förslag till exploatering med “town
houses” (radhusbebyggelse) och ett trevåningshus bedöms vara en större exploatering än
vad området tål. Om bebyggelse tillåts i slymarken intill villabebyggelsen bör endast ett
friliggande enbostadshus/parhus tillåtas i linje med den befintliga strukturen i området.
Den nya bebyggelsen ska även förhålla sig till gällande gestaltningsprogram för del av
Söderby Park, Salem 5:29 m fl (västra delen), del 4 Vattentornsområdet.

Inom området finns höga kulturmiljövärden. Tillkommande bebyggelse bör förhålla sig till

framtaget gestaltningsprogram för området. I gestaltningsprogrammet framhävs bland

annat att kringliggande hus ska underordna sig det vattentorn som finns inom området. I

gestaltningsprogrammet regleras även färgsättning och utformning. Det är viktigt att

eventuell tillkommen bebyggelse förhåller sig bra till de kulturmiljövärden som finns.

Plan- och exploateringsenheten är i detta tidiga skede positiva till förslaget flerbostadshus
som, i rätt skala, kan bilda en ny bebyggelsegrupp tillsammans med de två befintliga äldre
flerbostadshusen. Flerbostadshuset bör inte sträcka sig högre i byggnadshöjd än de två
befintliga äldre flerbostadshusen och bör därför vara två våningar högt istället för de tre
våningarna som föreslås i ansökan. I ansökan föreslås 25-30 bostäder i de två
flerbostadshusen. Med en kombinerad boarea(BOA) på ca 1000 kvm innebär det
lägenhetsstorlekar på ca 33-40 kvm/st. Plan- och exploateringsenheten ser hellre en större
variation i lägenhetsstorlekar. Om det tillkommande trevåningshuset sänks till två
våningar, som plan- och exploateringsenheten föreslår, får vi en kombinerad BOA på ca
790 kvm. Uppskattar vi en medelstorlek för lägenheterna på ca 57 kvm (rikssnittet för 2
rum och kök i storstäderna (SCB 2016)), resulterar det i 14 st lägenheter. Om vi förutsätter
att slymarken (se bild) inte behövs för parkering, dagvatten eller annan användning och
att dessa frågor kan lösas på annat håll kan ett friliggande enbostadshus/parhus vara
lämpligt att bygga på den ytan.

Slymarken markerad i rött
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Slymarken

Dessutom bör parkeringsfrågan utredas vidare under planprocessen då det redan finns en
parkeringsbrist i området och föreslagen bebyggelse tar befintliga parkeringsplatser i
anspråk. I planbeskrivningen för gällande detaljplan medger planen en p-norm om 1,15
p-platser/lägenhet för lägenhetshus. Detta skulle innebära ett behov av ca 16 p-platser.
Inräknat svängrum och körbana kräver p-platser ca 20 kvm/plats vilket innebär ett behov
av 320 kvm parkeringsytan i planområdet. Det kan vara utmanande att skapa lämplig
angöring och tillräckliga ytor för parkering för exploatering i området. I ansökan finns inget
förslag till parkerings- eller angöringslösning. Att denna fråga löses på ett rimligt sätt bör
vara en förutsättning för att genomföra projektet.

Illustrationsbild från ansökan. Till höger syns det föreslagna lägenhetshuset som i förslaget är
högre än befintlig kulturhistoriskt värdefull byggnad till vänster.
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Illustrationsbild från ansökan. Till höger syns det föreslagna lägenhetshuset som i förslaget är
högre än de befintliga kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna.

Plan- och exploateringsenheten föreslår att befintlig vegetation öster om kommunens

gång- och cykelväg bevaras, även gång- och cykelvägen bör behålla sin placering. Öster om

gång- och cykelvägen finns två lågpunkter där vatten ansamlas vid skyfall och som

fungerar som en översvämningsyta.

Under en eventuell detaljplaneprocess behöver frågor såsom exempelvis dagvatten och

översvämningsrisk, markens geotekniska förhållanden, gestaltningsfrågor, bebyggelsens

omfattning, volym och frågan om parkeringsplatser utredas vidare. Det är först under

detaljplaneprocessen som bebyggelsens lämplighet prövas grundligt.

I förslaget PEX bedömning

Totalt antal bostäder 29-35 st Ca 15-16 st bostäder
(14 lägenheter +  eventuellt
friliggande
enbostadshus/parhus)

Kontakt med sökande
Den sökande kontaktades den 1:a mars 2021 med information om plan- och
exploateringsenhetens bedömning av förslaget samt om möjligheten att dra tillbaka
ärendet, om så önskas, innan kommunstyrelsens sammanträde den 8:e mars.
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Finansiering
Avgift för planbeskedet bekostas av fastighetsägaren. Om kommunstyrelsen beslutar om
ett positivt planbesked kommer ett plankostnadsavtal mellan kommunen och
fastighetsägaren tecknas. Fastighetsägaren kommer att stå för plankostnaderna.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av planarkitekt Jonas Hanifi i samråd med Johanna Henningsson och
Cecilia Törning.

Elisabeth Argus
Plan- och exploateringschef

Jonas Hanifi
Planarkitekt

Bilagor

Bilaga 1. Förstudie Tallåsen/Kapellet

Bilaga 2. Vestigia utvecklar Salem

Bilaga 3. Begäran om planbesked Tallåsen

Bilaga 4. Checklista för bedömning av planbesked för Tallåsen 18 & 19  2021-01-18

Delges

Bygg- och miljönämnden

Akten


