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KS/2021:16

Anmälningsärenden
-

P

rotokoll SRV bolagsstämma 16 april

K

ultur- och fritidsnämndens remissvar - budgetramar 2022-2024

S

ocialnämndens remissvar - budgetramar 2022-2024

Å

rsbokslut 2020 bygg- och miljönämnden

B

ygg- och miljönämndens remissvar - budgetramar 2022-2024

K

ontroll och tillsynsplan 2021, bygg- och miljö

R

edovisning av internkontrollplan 2021 för miljöenheten 2021

U

ppdatering av delegationsordning, bygg- och miljönämnden

U

ppdatering av miljöbalkstaxan

U

ppföljning av tillsyn av registerförteckning

B

arn- och utbildningsnämndens remissvar - budgetramar 2022-2024

Här är underlagen.
______________________
Akten

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS/2021:193, KS/2021:134

Delegationsbeslut
-

D

elegationsbeslut, matchspel för barn och unga utomhus

T

I 2020-1195

T

I 2020-1174

T

I 2020-1174, beslut

T

I 2020-1052

T

I 2019-2121

T

I 2019-1109

Här är underlagen.
______________________
Akten

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS/2021:4

Delårsrapport mars 2021

Resultatet för perioden inklusive VA, mark och jämförelsestörande poster är 19 miljoner
kronor. Resultatet exklusive VA, mark och jämförelsestörande poster är 19,7 miljoner kronor.
Årets resultat prognostiseras till 28,2 miljoner kronor inklusive VA, mark och
jämförelsestörande poster och 29,1 miljoner kronor exklusive VA, mark och
jämförelsestörande poster. Resultatet exklusive VA, mark och jämförelsestörande poster
beräknas bli 18,8 miljoner kronor högre än budget för år 2021. Det prognostiserade
resultatet beräknas till 2,8% av skatter och bidrag.
De största avvikelserna i prognosen är vid jämförelse med budget:
● Skatter och bidrag (+25,6 miljoner kronor)
● Socialnämnden (-3,5 miljoner kronor). Socialförvaltningen har tagit fram åtgärder för
hela beloppet.
● Barn- och utbildningsnämnden (-0,9 miljoner kronor).
● Kommunstyrelsens förvaltning (-1,1 miljoner kronor)
● Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (-0,3 miljoner kronor)
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2021.
Övriga underlag finns här.

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen per mars och helårsprognosen för 2021.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till nämnder med underskott att vidta åtgärder för att
årsbudgeten ska hållas. Återrapportering av vidtagna åtgärder ska göras till
kommunstyrelsen i samband med delårsrapporten per juli.
______________________
Ekonomienheten
Alla nämnder

……………
Ordf. sign.

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

Delårsrapport per mars 2021 för Salems kommun
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen per mars och helårsprognosen för
2021.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till nämnder med underskott att vidta åtgärder för att
årsbudgeten ska hållas. Återrapportering av vidtagna åtgärder ska göras till
kommunstyrelsen i samband med delårsrapporten per juli.

Sammanfattning
Resultatet för perioden inklusive VA, mark och jämförelsestörande poster är 19 miljoner
kronor. Resultatet exklusive VA, mark och jämförelsestörande poster är 19,7 miljoner
kronor.
Årets resultat prognostiseras till 28,2 miljoner kronor inklusive VA, mark och
jämförelsestörande poster och 29,1 miljoner kronor exklusive VA, mark och
jämförelsestörande poster. Resultatet exklusive VA, mark och jämförelsestörande poster
beräknas bli 18,8 miljoner kronor högre än budget för år 2021. Det prognostiserade
resultatet beräknas till 2,8% av skatter och bidrag.
De största avvikelserna i prognosen är vid jämförelse med budget:
●
●
●
●
●

Skatter och bidrag (+25,6 miljoner kronor)
Socialnämnden (-3,5 miljoner kronor). Socialförvaltningen har tagit fram åtgärder
för hela beloppet.
Barn- och utbildningsnämnden (-0,9 miljoner kronor).
Kommunstyrelsens förvaltning (-1,1 miljoner kronor)
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (-0,3 miljoner kronor)

Bakgrund
Kommunstyrelseförvaltningen ska upprätta uppföljning per mars för år 2021. Detta ska
rapporteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 31 maj 2021.

Driftredovisning
Uppföljning per mars för nettodriftkostnaderna resulterar i följande budgetavvikelse för
helårsprognosen (tkr). Det som är av vikt att följa är nämndernas resultat för kommande
månader, då detta resultat kan få konsekvenser på kommunens långsiktiga ekonomi, då
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nämndernas resultat är av vikt för att kommunen ska ha en långsiktig ekonomi i balans.

De största avvikelserna för prognosen är:
- Skatteintäkter och bidrag från utjämningssystemet har en positiv prognos på 25,8
miljoner kronor som till största delen beror på högre preliminär slutavräkning för
innevarande år (+15,8 miljoner kronor) och för föregående år (+4,3 miljoner
kronor). Befolkningen per 1 november blev 76 personer fler än budgeterat antal
invånare vilket utgjorde resten av den positiva avvikelsen på skatteintäkterna.
Skatteunderlagsprognosen under budgeteringstillfället var ca 1,8% och den
senaste prognosen visar en utveckling på drygt 3% under år 2021.
- Socialnämndens prognos är en negativ avvikelse om -3,5 miljoner kronor.
Avvikelsen avser högre kostnader inom hemtjänst samt inhyrd personal inom
hälso- och sjukvårdsenheten och dessa är kopplade till pandemin. Förslag till
åtgärder är framtagna och med åtgärder bedöms prognosen för helåret kunna bli
i nivå med beslutad budget.
- Barn- och utbildningsnämndens prognos är en negativ avvikelse om -0,9 miljoner
kronor. Avvikelsen återfinns inom grundskolans och gymnasieskolans
verksamheter där det är svårigheter att få vissa kommunala enheter i balans.
Nämnden har i delårsrapporten rapporterat att det finns åtgärdsplan för
underskottet, men inte beskrivit vad som ska göras.
- Kommunstyrelsens prognos är en negativ avvikelse om -1,1 miljoner kronor.
Avvikelsen består ökade kostnader för inhyrd konsult under rekrytering samt
ökade kostnader för bland annat surf till följd av pandemin.
Nämnden har inte rapporterat några åtgärder med anledning av den negativa
avvikelsen.
- Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens prognos för helåret är en negativ
avvikelse om -0,3 miljoner kronor. Avvikelsen avser extra kostnader för inhyrd
fastighetschef samt ökade kostnader för snöröjning.

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-05-17
Dnr KS/2021:4
3 av 3
Nämnden har inte rapporterat några åtgärder med anledning av den negativa
avvikelsen.
-

Investeringsredovisning
Uppföljning per mars för investeringarna (exklusive exploateringsinvesteringar) resulterar
i följande budgetavvikelse för helårsprognosen (tkr), se kolumn längst till höger.

För perioden har 27,8 miljoner kronor använts och avvikelse mot planerad budget är 77,6
miljoner kronor. Flertalet investeringar innebär kostnader senare under året, vilket kan
ses vid en jämförelse med föregående års utfall för samma period och hur mycket det
investerades för helåret.
De investeringar som förbrukat mest medel har varit Fågelsångens skola och idrottshall
(21,3 miljoner kronor) samt Reservkraft (1,8 miljoner kronor).
För helåret beräknas investeringarna uppgå till 227,7 miljoner kronor och planerad
avvikelse beräknas till 193,7 miljoner kronor. Avvikelsen är helt kopplad till
senareläggningen av Fågelsångens skola.

Mats Bergström
Kommundirektör

Bilaga
Delårsrapport per 2021-03-31

Siv Jönsson Westerlund
Ekonomichef
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Mål- och budget 2022-2024
Efter beredning av underlag för Mål och budget 2022 samt ekonomisk plan 2023-2024 med
den politiska majoriteten föreslås nedanstående resultatnivåer.
(mnkr)

2022

2023

2024

Resultat exkl VA och
jämförelsestörande
efter beredning

10,8

11,1

0,0

I förslaget till ramar, se bilaga 1, för budget- och planperioden 2022-2024 bedöms
kommunen, givet dagens skattesatser på Södertörn, uppnå övergripande mål 8 “Salems
kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på Södertörn” samtliga år eftersom
skattesatsen föreslås lämnas oförändrad. Däremot bedöms övergripande mål 9 “Salems
kommun ska ha en stabil ekonomi” uppnås för år 2022 och 2023 samt beräknas i dagsläget
inte nås för år 2024. För år 2024 ligger målet på 0 % av skatter och bidrag. Vanligt är att sista
året i planperioden stärks (genom aktiva åtgärder och positiv ekonomisk utveckling) under de
första två åren och landar inom kommunens målsättning för stabil ekonomi.
I budgeten finns KS/KF till förfogande som en buffert för år 2022 och 2023 om
skatteunderlaget försämras mot de prognoser SKR lämnat nu på våren samt för att möta
eventuella volymförändringar som kan komma under budgetåret. Ny prognos kommer i
augusti.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 18 maj 2021 samt i ordförandeförslag daterad
den 24 maj 2021.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer ekonomiska ramar för budget- och planperioden 20222024 enligt bilaga Mål och budget 2022 samt ekonomisk plan 2023-2024.
2. Kommunfullmäktige antar investeringsramar för 2022-2024 enligt bilaga Mål och budget
2022 samt ekonomisk plan 2023-2024.
3. Kommunfullmäktige fastställer övergripande mål för budget- och planperioden 2022-2024
enligt bilaga Mål och budget 2022 samt ekonomisk plan 2023-2024.
……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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______________________
Sändlista

……………
Ordf. sign.

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

Mål och budget 2022 samt ekonomisk plan 2023-2024
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer ekonomiska ramar för budget- och planperioden
2022-2024 enligt bilaga Mål och budget 2022 samt ekonomisk plan 2023-2024.
2. Kommunfullmäktige antar investeringsramar för 2022-2024 enligt bilaga Mål och
budget 2022 samt ekonomisk plan 2023-2024.
3. Kommunfullmäktige fastställer övergripande mål för budget- och planperioden
2022-2024 enligt bilaga Mål och budget 2022 samt ekonomisk plan 2023-2024.

Sammanfattning av ärendet
Efter beredning av underlag för Mål och budget 2022 samt ekonomisk plan 2023-2024
med den politiska majoriteten föreslås nedanstående resultatnivåer.
(mnkr)
Resultat exkl VA och jämförelsestörande efter beredning

2022
10,8

2023
11,1

2024
0,0

I förslaget till ramar, se bilaga 1, för budget- och planperioden 2022-2024 bedöms
kommunen, givet dagens skattesatser på Södertörn, uppnå övergripande mål 8 “Salems
kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på Södertörn” samtliga år
eftersom skattesatsen föreslås lämnas oförändrad. Däremot bedöms övergripande mål 9
“Salems kommun ska ha en stabil ekonomi” uppnås för år 2022 och 2023 samt beräknas i
dagsläget inte nås för år 2024. För år 2024 ligger målet på 0 % av skatter och bidrag.
Vanligt är att sista året i planperioden stärks (genom aktiva åtgärder och positiv
ekonomisk utveckling) under de första två åren och landar inom kommunens målsättning
för stabil ekonomi.
I budgeten finns KS/KF till förfogande som en buffert för år 2022 och 2023 om
skatteunderlaget försämras mot de prognoser SKR lämnat nu på våren samt för att möta
eventuella volymförändringar som kan komma under budgetåret. Ny prognos kommer i
augusti.

Inledning
SKR:s cirkulär 21:20 daterat 20210429 och ekonomirapporten maj 2021 ligger till grund
för ekonomienhetens beräkningar över kommunens skatte- och bidragsintäkter för
2021-2023.
I beräkningarna har hänsyn tagits till den befolkningsprognos som gjordes i februari 2021.
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Befolkningsprognosen baseras i sin tur på det bostadsbyggande kommunen planerar för
med stöd av beslutad översiktsplan.

Sveriges ekonomiska utveckling
Källa: SKR cirkulär 21:20 april, ekonomirapporten maj 2021

Trots omfattande restriktioner och vågor av hög smittspridning befinner sig ekonomin i en
återhämtningsfas både globalt och i Sverige. Under år 2021 beräknas konjunkturen att
stärkas och prognosen för svensk BNP-tillväxt är dryga tre procent, vilket skulle innebära
att raset från år 2020 hämtas igen. Både för år 2021 och för år 2022 beräknas hög
BNP-tillväxt och den drivs av hushållens konsumtion av de tjänstenäringar som drabbats
hårdast av restriktionerna. Det ger en ökning av antalet arbetade timmarna. Samtidigt
kommer det att dröja flera år innan arbetsmarknaden är återhämtad efter pandemin.
Skatteunderlaget ökar relativt långsamt de kommande åren, men det förutsätter att prisoch löneökningarna på sektorns kostnader förblir måttliga hela vägen fram till år 2024.

Efter raset förra året stiger svensk BNP snabbt under 2021 med 3,2 procent jämfört med
2020. Framför allt är det den inhemska efterfrågan som driver upp BNP, och främst är det
hushållens och den offentliga sektorns konsumtion.
Antalet arbetade timmar beräknas öka under andra halvåret 2021. Detta lyft ger endast
en måttlig ökning av antalet sysselsatta, utan ökningen består av högre medelarbetstid
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(fler arbetade timmar per person i arbete). Det följer dels av förväntat lägre sjukfrånvaro
2021 (jämfört med år 2020), men framförallt väntas i år en stor minskning av antalet
korttidspermitterade personer. Att produktionen stiger bygger på att fler går upp till
normal arbetstid. Tillväxten av antalet arbetade timmar förväntas bli blygsam i
förhållande till BNP-tillväxten både för år 2021 och för år 2022.
Antalet sysselsatta och antalet arbetade timmar förväntas vara i ett jämviktsläge under år
2024. Definitionsmässigt råder då varken hög- eller lågkonjunktur.

Kommunsektorns ekonomiska utveckling
Källa: SKR cirkulär 21:20 april, ekonomirapporten maj 2021

Under de senaste två konjunkturcyklerna (perioden 2001-2018) har skatteunderlagets
ökningstakt legat på ungefär fyra procent per år i genomsnitt. Enligt utfall för 2019 och
SKR:s framskrivning kommer genomsnittet för perioden 2018-2024 att hamna betydligt
lägre.
Under de båda senaste konjunkturcyklerna steg de priser och löner som påverkar
kommuners och regioners kostnader snabbare än vad de beräknas göra kommande år. För
år 2020 var prisökningen på kommunernas kostnader bara en tredjedel av 2018 års
prisuppgång. Och den genomsnittliga pris- och löneökningstakten beräknas vara
återhållsam även under åren 2021-2024.

Prognostiserade skatter och bidrag 2022 - 2024 för Salems kommun
I prognosen ingår den befolkningsökning som prognostiserats för kommunen. Skatter och
bidrag beräknas på den befolkning kommunen förväntas ha den 1 november året innan
budget-/planåren.

Skatteintäkter -och statliga bidrag ökar rejält för år 2022 (ca 4,86%, vilket motsvarar ca 50
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miljoner kronor) i jämförelse mot 2021 års budgeterade skatteintäkter -och bidrag.
Anledning till detta är att SKR i prognoserna förväntar sig en förbättrad ekonomi jämfört
med den tidigare befarade nedgången som tidigare bedömdes för 2021.
Befolkningsökningen beräknas också lite högre än normalt för år 2022. SKR räknar med
en ökning kring 4,2% av skatteunderlagsprognosen för år 2022 och drygt 3% för både
2023 och 2024.
För att belysa känsligheten i den befolkningsökning som prognostiseras kan nämnas
följande exempel:
Känslighetsanalys
Antal invånare den 1 november året före
verksamhetsåret; 33 % lägre befolkningsökning varje
enskilt år
Differens mnkr (intäkt minskning)

2022
2023
16 961 17 106

-2,5

-3,1

2024
17 202

-1,4

Ramar för åren 2022 - 2024 - Driftbudget
I ramarna för åren 2022-2024 har kommunens nya modell för fördelning av budgetramar
till nämnderna använts.
I ramarna har budgeten för år 2021 varit ingångsvärde och därefter har volymer
beräknats utifrån prognostiserade förändringar i befolkningen i olika åldersgrupper.
Resultatet för kommunen ligger för år 2022 och 2023 på 1% av skatter och bidrag. För år
2024 är resultatet 0. Osäkerheter för det sista året är något högre, samtidigt som vi vet att
kommunen har full effekt av kapitalkostnader för den då nybyggda skolan som belastar
resultatet hårt.
(mnkr)
Resultat exkl VA och jämförelsestörande efter beredning

2022
10,8

2023
11,1

2024
0,0

Volymer
Befolkningen har minskat under år 2019, och bedömningen för kommande år är lägre än
vid tidigare prognoser. Det gör att volymtilldelningen för perioden växlar från 11,7
miljoner år 2022 till 7,4 miljoner år 2023 och 18,5 miljoner år 2024. Att volymerna är så
stora för år 2024 är att antalet personer över 80 år ökar kraftigt i befolkningsprognosen.
De flesta nämnder har därmed fått måttliga volymtilldelningar. Störst tilldelning av
volymmedel har socialnämnden fått främst då antalet äldre personer beräknas öka
kraftigt under budgetperioden (2022 med 7,5 miljoner, år 2023 med 8 miljoner och år
2024 med 11,5 miljoner. För barn- och utbildningsnämnden som även de påverkas kraftigt
av förändrade volymer är volymtilldelningen måttlig för perioden, 1,9 miljoner för år
2021, -0,5 miljoner år 2023 och 2,6 miljoner år 2024.

Kompensation för löne- och prisökningar
I ramarna ingår kompensation för löneökningar med 2 procent och därutöver har
priskompensation getts med 1,5%. Det innebär en pris- och löneuppräkning på i snitt
1,7-1,8 procent.
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Effekter av tidigare beslut
I budgetarbetet har beslut som fattats som får effekter för perioden räknats med. Det
gäller till exempel de driftkostnadskonsekvenser som blir av en investering.

Politiska prioriteringar
De prioriteringar som gjorts i detta läge är framför allt medel till barn- och
utbildningsnämnden avseende en engångssatsning på läromedel och
kompetensutveckling.

Investeringar 2022-2024
I beredningen har särskilt beaktats kommande investeringsbehov avseende
verksamhetslokaler för förskola och skola. Behoven är beräknade med
befolkningsprognos och inriktningsbeslut för kommande översiktsplan som grund.
Investeringarna uppgår till betydande belopp och ställer krav på prioritering för att inte
överstiga det lånebelopp per invånare kommunen har som vägledning vid beslut om
investeringsnivå. I budgeten fördelas investeringarna i två kategorier, de som avser årligen
återkommande potter och de som avser specifika investeringar.
Investeringsvolymen som finns med i Mål- och budget för 2022-2024 innebär en
låneskuld per invånare om ca 27 300 kronor vid utgången av ramperioden. Detta ska
ställas i relation till övergripande mål nummer nio, där det anges som indikator att
långfristiga skulder per invånare ska vara lika med, eller lägre, än föregående års länssnitt.
Länssnittet uppgick år 2019 till 27 500 kronor per invånare och vi kan anta att
kommunens låneskuld vid utgången av ramperioden sannolikt kommer att ligga så att
kommunens mål kommer att uppnås.
Bland de större investeringarna märks en ny förskola i Hallsta och de sista investerings
åren för Fågelsångens skola och idrottshall. Därtill kommer medel för investeringspotten
för fastighetsstrategi som ska användas för planerat underhåll- och reinvesteringar för att
kommunens lokaler ska vara i ett gott skick. Totalt finns investeringar motsvarande 359
miljoner i budgeten för år 2022-2024.
Samtliga investeringar för perioden återfinns i bilaga 1.

God ekonomisk hushållning
Salems kommun har fyra mål för god ekonomisk hushållning, varav två
verksamhetsmässiga sådana (mål 6 och 7) samt två ekonomiska sådana (mål 8 och 9).
De verksamhetsmässiga målen lyder:
Övergripande mål 6 - Lärande miljö
“Salems förskolor och skolor ska erbjuda en lärande miljö som ger barn och elever goda
förutsättningar för att förvärva kunskaper och ta ansvar för sin framtida utveckling.
Eleverna ska nå en kunskapsnivå som ligger över genomsnittet i Stockholms län.”
Målet följs upp med två indikatorer

TJÄNSTESKRIVELSE
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6 av 7
1. Barn och utbildningsnämndens mål för Lärande - ansvar och inflytande. Alla elever ska
ta ansvar för sitt eget lärande och uppleva att de har inflytande över den egna arbetet.
För grönt värde ska Barn- och utbildningsnämndens mål vara uppnått. Gult: Nästan
uppfyllt mål. Rött: Ej uppfyllt.
2. Barn- och utbildningsnämndens mål för kunskapsnivå. Eleverna ska nå en kunskapsnivå
som ligger över genomsnittet i Stockholms län.
För grönt värde ska Barn- och utbildningsnämndens mål vara uppnått. Gult: Nästan
uppfyllt mål. Rött: Ej uppfyllt.
Övergripande mål 7 - Attraktiv arbetsgivare
“Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare”
Målet följs upp med fyra indikatorer
1. Personal - avgångna tillsvidareanställda- Antal avgångna tillsvidareanställda, inkl
pensionsavgångar, månadsavlönade nuvarande år dividerat med antal tillsvidareanställda
månadsavlönade föregående år. Salem ska ligga i nivå med eller under det senast kända
genomsnittet för Stockholms län. Kolada: N00216. För grönt värde ska Salems kommun ha
samma värde som Stockholms län eller lägre. Gult: Över genomsnittet för Stockholms län
med max 2 procentenheter. Rött: Över genomsnittet för Stockholms län med mer än 2
procentenheter.
2. Personal - andel tillsvidareanställningar av totala månadsanställningar i kommunen. För
grönt värde ska andelen vara 88 % eller högre. Gult: 85,1-87,9 %. Rött: 85 % eller lägre.
3. Personal - Total rekryteringsförmåga (antal sökande/tjänst). För grönt värde ska
kommunen ha uppfyllt 12 sökande eller fler per tjänst. Gult: 9-11 sökande. Rött: 8 eller
färre sökande.
4. Personal - Total sjukfrånvaro i jämförelse med Stockholms län. För grönt värde ska
kommunen ha en lägre sjukfrånvaro än genomsnittet i Stockholms län. Gult: Inte mer än
genomsnittet + 0,5 %-enheter. Rött: Mer än genomsnittet + 0,5 %enheter.
De två av målen för god ekonomisk hushållning är finansiella mål för god ekonomisk
hushållning, vilka är vägledande i kommunens ram- och budgetprocess. Dessa är:
Övergripande mål 8 - Konkurrenskraftig skattesats
“Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på Södertörn”.
Målet följs upp med indikatorn skattesats.
För grönt värde: skattesats lika med eller lägre än Södertörnssnittet.
I förslaget till ramar för budget- och planperioden bedöms kommunen uppnå mål 8 åren
2022 - 2024 eftersom skattesatsen föreslås lämnas oförändrad. Den är för närvarande
19,67 jämfört med Södertörnskommunernas genomsnitt på 19,87 år 2021.

TJÄNSTESKRIVELSE
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Övergripande mål 9 - Stabil ekonomi
“Salems kommun ska ha en stabil ekonomi”.
Målet följs upp med två indikatorer:
1. Resultat exklusive VA och jämförelsestörande poster i % av skatter och bidrag (viktning
60 %).
För grönt värde: resultat uppgående till 1 % eller högre. Indikatorn väntas nås 1% år
2022-2023, vilket motsvarar grönt. Resultatet för år 2024 visar på nivå indikatorvärde för
rött och indikatormålet uppnås ej.
2. Långfristiga skulder per invånare (viktning 40 %).
För grönt värdet: lika med eller lägre än föregående års länssnitt. Indikatorn förväntas
kunna uppnås.
Mål 9 förväntas motsvara grönt nivå, vilket innebär att målet uppnås för år 2022-2024.

Förändringar av mål
Målvärdet för indikatorn “Andelen fossilbränslefria personbilar” uppdateras enligt tidigare
beslut med att öka femton procentenheter för godkänt (grönt) samt tio procentenheter
för vardera gult och rött värde. Det nya målvärdet blir då 75% för grönt, 55-74,9% för gult
och 0-54,9% för rött.
Under 2021 ska ett nytt övergripande mål arbetas fram och antas på
klimat-/miljöområdet enligt fullmäktiges beslut om att ställa sig bakom dokumentet “Nytt
Klimatinitiativ i Salem” KF/2021:12.

Mats Bergström
Kommundirektör
Bilaga
1.

Siv Jönsson Westerlund
Ekonomichef
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Inledning
1.1. Vision
Salem är den nära kommunen. Här är det bra att växa upp och bo under hela livet. Det är nära till
naturen, nära till goda kommunikationer, nära dialog mellan boende och alla som arbetar för dem.
Vi tar tillvara den lilla kommunens fördelar, skapar god miljö och trygghet med kvalitet och stabil
ekonomi.
Våra främsta kännetecken är skolor med bra resultat och trivsel, aktiva småföretag, ett berikande
föreningsliv och en välfärd där ingen lämnas utanför. Samarbete, tillgänglighet, engagemang och
nytänkande är värdeord för kommunens arbete.

1.2. Kommunens styrmodell
Kommunens styrmodell utgår från den politiska visionen och värdeorden. Den politiska visionen
löper ner i organisationen via målstyrning som ger ett systematiskt arbetssätt. Resultaten i
uppföljningen skapar förutsättningar för en grund till god dialog såväl inom som mellan de olika
nivåerna i organisationen och bidrar därmed till ständig förbättring.
För att skapa balans i kommunens styrning används fem perspektiv; Medborgare, Miljö, Utveckling
och lärande, Medarbetare samt Ekonomi.
De övergripande målen fastställs av kommunfullmäktige och knyter an till visionen, dessa mål är
långsiktiga och gäller vanligen över en mandatperiod men kan ändras vid behov. En viktig
förutsättning är mål om god ekonomisk hushållning och att hålla budget. Målen följs upp med hjälp
av indikatorer och vägs samman till ett index som visar den samlade måluppfyllelsen för respektive
övergripande mål.
Nämndernas mål är en nedbrytning av de övergripande målen och omfattar målsättningar utifrån
nämndens verksamhetsområde. Nämndmålen beslutas av respektive nämnd som också kan
komplettera med ytterligare mål som inte direkt knyter an till de övergripande målen. Nämnderna
kan få direkta uppdrag att uppfylla ett mål formulerat av fullmäktige och ska då svara upp mot det.
Även nämndernas mål följs upp med hjälp av sammanvägda indikatorer.
Nämndens mål bryts ned till enhetsaktiviteter. Aktiviteterna arbetas fram på enheten i samverkan
mellan enhetschef och medarbetare och beslutas efter avstämning med förvaltningschef. För att
öka måluppföljningen ska det ske kontinuerlig uppföljning av aktiviteterna under året. Enhetens
aktiviteter utvärderas i samband med delårs- och årsredovisning.
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1.3. Ansvarsfördelning mellan politik och förvaltning
Det politiska ansvaret
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ som fattar beslut om mål och fördelar
ekonomiska ramar utifrån politiska prioriteringar i en rambudget. Den tilldelade ramen ska rymma
nämndernas verksamhet under budgetåret.
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för
kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska leda och
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders
verksamhet. Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad
styrning och leda arbetet med hjälp av framtagande av styrdokument för kommunen.
Nämnderna ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan författning, följa
det fullmäktige beslutat att nämnden ska fullgöra samt verka för att fastställda mål uppnås och
utförs inom anvisade ekonomiska ramar. Varje nämnd är personuppgiftsansvarig för den behandling
som sker av personuppgifter inom dess verksamhet. Nämnderna ansvarar även för att den
verksamhet som utförs inom dess område drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och svarar för en
god arbetsmiljö. Nämnderna beslutar om en fördelning inom sitt verksamhetsområde i en
nämndbudget.
Förvaltningarnas ansvar
Kommundirektören är chef över och leder förvaltningschefernas arbete med de
kommungemensamma frågorna. Kommundirektören är också förvaltningschef för
kommunstyrelseförvaltningen.
Förvaltningschefernas uppdrag är att leda respektive förvaltnings arbete i enlighet med den budget
samt mål, riktlinjer och föreskrifter som finns för förvaltningen. Förvaltningschef beslutar om en
fördelning av nämndsbudgeten i en detaljbudget som innehåller en konteringsanvisning på
detaljnivå.
Budgetansvariga ansvarar inför närmaste chef för en avgränsad verksamhet och dess resurser att
arbeta för att antagna mål uppfylls inom ramen för anvisad budgetram och andra riktlinjer.

2. Mål för 2022-2024
Perspektiv Medborgare
Kommunens övergripande mål 1 - Tillgänglighet
Salems kommun ska tillvarata den lilla kommunens fördelar för att med närhet, tillgänglighet och
effektivitet skapa förtroende.
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Indikator/Indikatorer

Beskrivning: Ekonomi - Effektivitet
Mäts med kommunens faktiskt redovisade kostnader jämfört med förväntad kostnad utifrån
kommunens struktur i utjämningssystemet. Mäts via Kolada med föregående års siffror.
Grönt - 100% (Ingen eller positiv avvikelse) Gult - 99,1-99,9% (Negativ avvikelse på 0,1-0,9%) Rött 0-99% (Negativ avvikelse 1% eller högre)
Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - E-post (procent)
Mäts med servicemätning en gång om året. Andel svar på berörd förvaltning/kommun på e-post
inom tre dagar.
Grönt - 90% eller högre Gult - 80,1 - 89,9% Rött - 80% eller lägre
Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - Telefon (procent)
Resultat från årlig frekvensmätning. Andel besvarade telefonsamtal på berörd förvaltning/kommun i
procent.
Grönt - 90% eller högre Gult - 80,1 - 89,9% Rött - 80% eller lägre
Beskrivning: Tillgänglighet - Svar på frågan
Mäts med SCB:s medarborgarundersökning. Frågan Hur tycker du att det fungerar att få svar på
dina frågor om kommunen och dess verksamheter.
Grönt - 60% eller mer av andelen svarande har varit positiva och angett Ganska bra eller mycket bra.
Gult - 41%-50% positiva svar. Rött - 0-40% positiva svar.

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

Beskrivning: Trygghet - Barn- och utbildningsnämndens mål
Barn och ungdomar i alla verksamheter ska uppleva trygghet, studiero och stimulans.
Grönt - 2 poäng Gult - 1 poäng Rött - 0 poäng

5

Beskrivning: Trygghet - Kultur- och fritidsnämndens mål
Fritidsgårdar och fritidsfältare skapar en meningsfull fritid, vilket i sin tur skapar trygghet för
ungdomar och övriga medborgare.
Grönt - 2 poäng Gult - 1 poäng Rött - 0 poäng
Beskrivning: Trygghet - Ohälsotal Försäkringskassan (dagar)
Ohälsotal från Försäkringskassan (jämförelse Sthlms län)
Grönt - 2 dagar lägre än Sthlms genomsnitt på 18,6 eller lägre dvs 0-16,6 (19,6 år 2018) Gult Mellan 1,9 dagar lägre än genomsnitt Sthlm län och genomsnitt Sthlm län 16,7-18,6 Rött - 0,1 dagar
högre än genomsnitt Sthlm län eller mer = 18,7 eller högre
Beskrivning: Trygghet - Socialnämndens mål - individen i fokus
Socialnämndens verksamheter ska ha individen i fokus
Grönt - 2 poäng Gult - 1 poäng Rött - 0 poäng
Beskrivning: Trygghet - Trygg kommun (ranking i Sverige)
Mäts med SKL:s mätning om Sveriges tryggaste kommun varje år.
Grönt - Ranking 1-15 Gult - Ranking 16-29 Rött - Ranking 30 eller sämre

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

Beskrivning: Infrastruktur - Tekniska utskottets mål - Kommunens anläggningskapital
Kommunens anläggningskapital (fastigheter, gator, parker, naturmark) ska öka i värde. Grönt - 2
poäng Gult - 1 poäng Rött - 0 poäng
Beskrivning: Infrastruktur - Tekniska utskottets mål - Säker trafikmiljö
Det kommunala vägnätet ska genom förebyggande åtgärder erbjuda en säker trafikmiljö Grönt - 2
poäng Gult - 1 poäng Rött - 0 poäng
Beskrivning: Infrastruktur - Tekniska utskottets mål - VA-verksamhet
VA-verksamheten ska förse salemsborna med vatten och ledningsnät av god kvalitet Grönt - 2
poäng Gult - 1 poäng Rött - 0 poäng
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Perspektiv - Miljö
Kommunens övergripande mål 4 - Boendemiljö
Salems kommun ska erbjuda en av Stockholms läns bästa boendemiljöer.
Indikator/Indikatorer

Beskrivning: Bra att bo och leva i Salem
Mäts i SCB:s medborgarundersökning: Vad tycker du om din kommun som en plats att bo och leva
på? Grönt: 60% eller mer av andelen svarande har varit positiva och angett Ganska bra eller mycket
bra. Gult: 41%-50% positiva svar. Rött: 0-40% positiva svar.
Beskrivning: Rekommendera andra att flytta till vår kommun
Mäts i SCB:s medborgarundersökning: Kan du rekommendera andra som inte bor här i kommunen
att flytta hit? Grönt: 60% eller mer av andelen svarande har varit positiva och angett Ganska bra
eller mycket bra. Gult: 41%-50% positiva svar. Rött: 0-40% positiva svar.
Beskrivning: Bäst att leva - boende
Bostadsbyggande under fem år; färdigställda bostäder; utvecklingen av hyror och huspriser;
snitthyra; tillgång till bredband; boyta;andel hyresbostäder; prisbild bostadsrätt och småhus. Grönt:
Förbättra ranking från föregående år. (ranking 2019 plats 271) Gult: Samma plats som föregående
år. Rött: Lägre placering än föregående år.

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

Beskrivning: BoM - Sjöarnas hälsa och övergödning
Bygg- och miljönämndens målsättning är att kommunens tätortsnära sjöar och vattendrag ska
uppfylla EU:s vattendirektiv för god ekologisk och kemisk status år 2021
Grönt - Målet är uppfyllt = 2 Gult - Målet är delvis uppfyllt = 1 Rött - Målet är inte uppfyllt = 0
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Beskrivning: MSB - Andelen fossilbränslefria personbilar 2022 (procent)
Andelen fossilbränslefria personbilar inom kommunförvaltningarna. Andelen räknas genom att ta
antalet personbilar med möjlighet att drivas av fossilfria bränslen som nyttjas inom alla
förvaltningar, dividerat med antalet personbilar totalt inom förvaltningarna. Grönt: 75 % - 100 %
fossilfria bilar Gult: 55% - 74,9% fossilfria bilar Rött: 0% - 54,9% fossilfria bilar
Beskrivning: MSB - Energiförbrukning
Energiförbrukningen ska minska med 20 procent från år 2021 till 2030.
Grönt: 2,MSB´s energimål uppfyllt. Gult: 1,MSB´s eneregimål nära uppfyllt. Rött: 0, MSB´s energimål
ej uppfyllt.

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

Beskrivning: Lärande - Barn- och utbildningsnämndens mål - ansvar och inflytande
Alla elever ska ta ansvar för sitt eget lärande och uppleva att de har inflytande över den egna
skolans arbete
Grönt - 2 poäng Gult - 1 poäng Rött - 0 poäng
Beskrivning: Lärande - Barn- och utbildningsnämndens mål - kunskapsnivå
Eleverna ska nå en kunskapsnivå som ligger över genomsnittet i Stockholms län
Grönt - 2 poäng Gult - 1 poäng Rött - 0 poäng

Perspektiv - Medarbetare
Kommunens övergripande mål 7 - Attraktiv arbetsgivare
Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
Indikator/Indikatorer
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Beskrivning: Personal - Avgångna tillsvidareanställda (procent)
Antal avgångna tillsvidareanställda, inkl pensionsavgångar, månadsavlönade nuvarande år dividerat
med antal tillsvidareanställda månadsavlönade föregående år. Salem ska ligga i nivå med eller under
det senast kända genomsnittet för Stockholms län. Kolada: N00216.
Grönt: Genomsnittet för Sthlms län eller lägre Gult: Över genomsnittet för Sthlms län med max. 2
procentenheter Rött: Över genomsnittet för Sthlms län med mer än 2 procentenheter
Beskrivning: Personal - Tillsvidareanställningar (procent)
Andel tillsvidareanställningar av totala månadsanställningar i kommunen.
Grönt - 88% eller högre Gult - 85,1-87,9% Rött - 85% eller lägre
Beskrivning: Personal - Total rekryteringsförmåga (antal sökande/tjänst)
Antal sökande per tjänst
Grönt - 12 sökande eller fler Gult - 9-11 sökande Rött - 8 eller färre sökande
Beskrivning: Personal - Total sjukfrånvaro jämförelse Stockholms län (procent)
Total sjukfrånvaro enligt den obligatoriska redovisningen med Stockholms län som jämförelse.
Grönt - Bättre än genomsnittet Gult - Inte mer än genomsnittet + 0,5%-enheter Rött - Mer än
genomsnittet + 0,5%-enheter Total sjukfrånvaro enligt den obligatoriska redovisningen med
Stockholms län som jämförelse. (2017 - 6,6%)

Perspektiv - Ekonomi
Kommunens övergripande mål 8 - Konkurrenskraftig skattesats
Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på Södertörn.
Indikator/Indikatorer

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

Beskrivning: Ekonomi - Långfristiga skulder/invånare
Hur mycket långfristiga skulder kommunen har delat med antal invånare. Nyckeltalet jämförs med
genomsnittet för Stockholms läns kommuner, taget ur Kolada exklusive kommunkoncern och exkl
VA-lån.
Grönt - Lika med eller lägre än föregående års länssnitt, Gult - 1-1000 kr högre Rött - 1001 kr eller
högre
Beskrivning: Ekonomi - Resultat av skatter/bidrag
Resultat exklusive VA och jämförelsestörande poster i procent av skatter och bidrag
Grönt - resultat uppgående till 1% eller högre. Gult - 0,5-0,99% Rött - 0,49% eller lägre.

3. Ekonomiska driftsramar per nämnd 2022-2024
Enligt kommunens målformulering om stabil ekonomi ska resultatet uppgå till minst 1% av skatter
och bidrag exkl VA och jämförelsestörande poster. Varierande skatteintäkter och kostnader
kopplade till volymförändringar visar att en god ekonomisk hushållning är nödvändig för att på både
kort som lång sikt ha en budget i balans med goda marginaler vilket skapar utrymme för nödvändiga
investeringar.
För år 2022 beräknas skatteintäkterna och de generella statsbidragen uppgå till 1 081 miljoner
kronor. I budgeten ligger ett resultat på 10,8 miljoner kronor som motsvarar 1% av skatter och
bidrag. Även för planperiod (år 2023) ligger budgeterat resultat på 1% av skatter och bidrag (11,1
miljoner kronor). Men för år 2024 är planerat resultat plus/minus noll, och anledningen till detta är
att årets prognostiserade skatteintäkter inte utvecklas i samma takter som kostnadsutvecklingen.
Enligt SKR finns det möjligheter att använda RUR (resultatutjämningsreserv) för år 2024 om utfallet
för kostnaderna blir högre än intäkterna. Erfarenhetsmässigt vet vi att tredje året ofta blir bättre
när man kommer närmare tredje året. Kommunen har en reserv (RUR) på 80 miljoner kronor vilket
säkrar upp balanskravsresultatet vid behov. Resultatutjämningsreserven finns inte med reella
pengar, utan är en bokföringspost i kommunens balansräkning för att utjämna resultatskillnader
under vissa förutsättningar. En av de stora orsakerna av kostnadsökningen för 2024 är helårseffekt
av kapitalkostnader (ränta och avskrivningar) för den nya skolan Fågelsången.
Beräkningen av förväntade skatteintäkter utgår från skatteprognosen från Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) daterad den 29 april 2021. Prognosen bygger på en oförändrad skattesats på 19,86.
Befolkningsprognosen visar på lägre befolkningsökning än vad tidigare prognoser visat. Med ett
resultat på 10,8 miljoner kronor så har 977,6 miljoner kronor fördelats i verksamhetskostnader. För
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år 2021 var den sammanlagda ramen 936,6 miljoner kronor. Förändringen mellan åren är en ökning
med ca 41 miljoner kronor.
Samtliga nämnder har erhållit volymtilldelning utifrån beräknad befolkningstillväxt för året.
Därutöver har lönekompensation på två procent lagts ut i ramarna samt pris -och avtalskompensation (sammanlagt ca 1,8% uppräkningar) . Vissa nämnder har dessutom fått särskilda
lönekompensationer för år 2021 som får effekt för perioden 2022-2024.
Utöver ramar till nämnderna finns 17,9 miljoner kronor (år 2022) i KS/KF till förfogande för att täcka
oförutsedda kostnader som till exempel volymökningar. För år 2023 finns 7,9 miljoner kronor och
sista planåret 2024 är medel reserverade för KS/KF till förfogande.
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3.1. Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har
uppsikt över nämndernas verksamheter. Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling
och ekonomiska ställning. I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland
annat kommunens ekonomi, personalpolitik, mark- och bostadspolitik, trafikpolitik, informationsoch kommunikationsverksamhet, utveckling och användning av informations- och
kommunikationsteknologi, lokalförsörjning och kommunens säkerhetsarbete.
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Kommunstyrelsen har tilldelats volymer, 2% lönekompensation samt kompensation för avtal -och
prisuppräkningar. För år 2022 finns medel för ett riksdagsval och för år 2023 medel för utbildning till
politikern. Därutöver finns medel för EU val för år 2024 . De andra förändringar som finns för
perioden avser resursförstärkning av en verksamhetsutvecklare, utökade kostnader för IT-chef och
MSB ekonom. Kommunstyrelsen ser att kostnaderna för försäkring och IT-säkerhetsskydd (Panda)
ökar och kompenseras för dessa merkostnader. Driftkostnader som är kopplade till nya
IT-investeringar har kompenserats. De tidsbegränsade anslag som fanns för år 2021 har tagits bort
från ramen.
Budgeten ökar med 6,2% år 2022, 1,5% år 2023 samt 3,6% år 2024.
Övrigt särskilt budgeterade medel i kommunstyrelsen
Södertörns brandförsvarsförbund, SBFF
Södertörns Brandförsvarsförbund är ett kommunalförbund med totalt 10 kommuner.
Medlemskommunerna är Haninge, Nacka, Tyresö, Huddinge, Nynäshamn, Botkyrka, Salem, Ekerö,
Södertälje och Nykvarn. Medlemsavgiften för år 2022 beräknas till ca 8 miljoner kronor inklusive en
extra satsning ( ettårigt) av 40 tkr för år 2022 . Det exakta beloppet har ännu inte fastställts.
Södertörns överförmyndarnämnd
Överförmyndarnämndens verksamhet finansieras av Nynäshamn, Tyresö, Huddinge, Botkyrka,
Salem och Haninge och ska alltid visa ett nollresultat. Eventuella underskott eller överskott hanteras
i respektive kommun. Från år 2021 är kostnaderna för tidigare överförmyndarnämnden placerade
under KS, precis som Södertörns brandförsvarsförbund, då kommunen köper verksamheten.
Beräknad kostnad för år 2022 är ca 1,8 miljoner kronor.
Gemensam lönenämnd
Från den 1 januari 2020 ingår Salem i en gemensam lönenämnd tillsammans med Håbo kommun
och Trosa kommun. Syftet är att samverka angående löneadministration. Lönenämnden har ansvar
för löneutbetalningar för anställda, förtroendevalda och uppdragstagare i Salems, Håbo och Trosa
kommun, där Håbo är värdkommun. Beräknad kostnad för år 2022 är 2,3 miljoner kronor.

3.2. Tekniska utskottet
Tekniska utskottet är ett utskott kopplat till kommunstyrelsen. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB) har i uppdrag att arbeta med samhällsbyggnadsprocessens
alla delar. MSB är en verkställande förvaltning med tillsynsansvar inom miljö- och
samhällsbyggnadsområdet i Salems kommun. I uppdraget ingår drift, underhåll och nyproduktion av
infrastruktur och kommunala fastigheter samt drift och underhåll av parker och övrig kommunal
mark. Framtagande av detaljplaner, kartproduktion och utförande av mätverksamhet.
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Tekniska utskottet har tilldelats volymkompensation, lönekompensation med 2% samt
kompensation för avtal -och prissuppräkningar. Utskottet har kompenserats för driftkostnader på
grund av utökade grönytor. Tidigare kompensation för merkostnader avseende behov av paviljonger
utgår, då behovet inte längre finns kvar.
De driftkostnadskonsekvenser som tillkommer avseende exploateringen av Salems stadskärna har
lagts till för planperioden. Därutöver en engångsanslag för kostnader av avveckling av Skyttorp och
Vitsippan. Dessa båda delar ligger utanför kommunens resultatmål om en procent av skatter och
bidrag.
Budgeten ökar med 4,7% år 2022, 2,1% år 2023 samt 3,9% år 2024.
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3.3. Bygg- och miljönämnden
Bygg- och miljönämnden ansvarar för myndighetsutövning samt att övriga åtgärder sker mot en
hållbar utveckling inom nämndens ansvarsområde. Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens
tillsyn samt övriga myndighetsuppgifter inom plan- och byggnadsväsendets och är den nämnd som
enligt miljöbalken fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden är
även den nämnd som enligt djurskyddslagen, livsmedelslagen samt smittskyddslagen fullgör
kommunens uppgifter inom respektive område.

Bygg- och miljönämnden har tilldelats volymkompensation, lönekompensation med 2% samt avtal
-och priskompensation. Nämnden fick 500 tkr för en ettårig utredningsinsats år 2021 och denna är
nu borttagen ur ramen för planeringsperioden.
Budgeten minskar med 6,7% år 2022, ökar med 4,7% år 2023 och 5,9% år 2024.
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3.4. Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden ska främja kultur- och fritidslivet i kommunen i frågor rörande bildningsoch studieverksamhet, kulturverksamhet och idrottsverksamhet, samt verka för bevarandet av
estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i kommunen. När det gäller barns
och ungdomars uppväxtmiljö ska nämnden ha ett nära samarbete med kommunens socialnämnd,
barn- och utbildningsnämnd och ungdomsråd. Kultur- och fritidsnämnden leder och ansvarar för
verksamheterna inom bibliotek, allmänkultur, föreningsstöd, fritidsgårdar, ungdomsråd samt drift
och uthyrning av kommunala idrottsanläggningar.
Kultur- och fritidsnämnden strävar efter att stimulera unga och flickors fritid. Detta kan ske i form av
stöd till föreningar, åtgärder inom fritidsgård, bibliotek, kulturskola att söka förändra
verksamheterna mot en alltmer jämställd fritidsverksamhet.
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Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats volymkompensation, lönekompensation med 2% samt
avtal -och priskompensation. Därutöver har nämnden kompenserats med drygt 80 tkr för särskilda
lönesatsningar som gjordes under år 2021 och får effekter även för perioden 2022-2024. Från och
med år 2023 har ramen förstärkts i samband med Fågelsången driftstart.
Budgeten ökar med 3,1% år 2022, 3,2% år 2023 samt 4,6% år 2024.

3.5. Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden leder och ansvarar för verksamheten inom förskoleverksamhet,
skolbarnsomsorg, grundskola, gymnasieskolan, kommunala vuxenutbildningen, grundutbildning för
vuxna, utbildning i svenska för vuxna invandrare, särskola och kulturskola. De olika verksamheterna
bedrivs i kommunal och fristående regi.
Barn- och utbildningsnämnden har tillsynsansvar för de fristående förskolorna och för fristående
pedagogisk omsorg.
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar i samtliga skolformer från förskola till kommunal
vuxenutbildning för att systematiskt planera, följa upp och utveckla utbildningen med syfte att
uppfylla de nationella målen som finns för utbildningen. Salems förskolor och skolor ska erbjuda en
lärande miljö som ger barn och elever goda förutsättningar för att förvärva kunskaper och ta ansvar
för sin framtida utveckling. I detta ligger att eleverna ska nå en god kunskapsnivå.
Barn- och utbildningsnämnden skall också uppmärksamt följa alla frågor som rör barns och
ungdomars levnadsförhållanden och ta erforderliga initiativ för att främja en god uppväxt- och
utbildningsmiljö. I frågor rörande barns och ungdomars levnadsvillkor ska nämnden ha ett nära
samarbete med kommunens socialnämnd och kultur- och fritidsnämnd samt medverka i den
kommungemensamma modellen “Ung i Salem”.
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Barn- och utbildningsnämndens volymer för perioden har en blygsam ökning, då
befolkningsförändringen är väldig svag avseende barn- och ungdomar i skolåldern. Det är extra
tydligt under år 2023 när volymtilldelningen endast är 0,3 miljoner kronor
Från hösten 2023 beräknas Fågelsångens nya skola vara i drift. Nämnden har tilldelats 2%
lönekompensation samt avtal -och priskompensation. Därutöver har nämnden kompenserats med
168 tkr för särskilda lönesatsningar som gjordes under år 2021 och får effekter även för perioden
2022-2024. En resursförstärkning sker med 1,5 miljoner kronor för kravet på legitimerade lärare i
fritidshem. Nämnden får 3 miljoner kronor för en ettårig satsning på läromedel och
kompetensutvecklingar under år 2022. Det beslut som togs under år 2021 med en förstärkning på
1,7 miljoner som en åtgärd för att inte behöva sänka skolpengen under år 2021 läggs in i ramen för
nämnden från år 2022.
Budgeten ökar med 3,6% år 2022, 0,9% år 2023 samt 2,4% år 2024.
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3.6. Socialnämnden
Socialnämnden leder och ansvarar för verksamheten inom individ- och familjeomsorgen,
äldreomsorgen, den kommunala hälso- och sjukvården, omsorgen om psykiskt och fysiskt
funktionshindrade, åtgärder för arbetslösa, det kommunala flyktingmottagandet och
riksfärdtjänsten.
Socialnämnden skall fullgöra kommunens lagstiftade uppgifter inom socialtjänsten. Socialnämnden
har myndighetsansvar för insatser inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorgen om
psykiskt och fysiskt funktionshindrade. Nämnden skall också svara för att av kommunfullmäktige
beslutade åtaganden med anknytning till socialtjänsten fullgörs.
Det åligger vidare socialnämnden att bedriva verksamheten i enlighet med de mål och riktlinjer som
kommunfullmäktige bestämt, samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden skall
verka för att samråd sker med dem som utnyttjar nämndens tjänster.
I frågor rörande barns och ungdomars levnadsvillkor ska nämnden ha ett nära samarbete med
kommunens barn- och utbildningsnämnd och kultur- och fritidsnämnd samt samverka i den
kommungemensamma modellen ”Ung i Salem”.
Socialnämnden får utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande avge yttranden till
Lotteriinspektionen över ansökningar om tillstånd till anordnande av visst automatspel enligt lag
om anordnande av visst automatspel.
Socialnämnden fullgör också de skyldigheter som kommunen har ålagts i tobakslagen, alkohollagen
och skuldsaneringslagen.
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Socialnämnden har fått volymkompensation i två delar, den ena delen är volymrelaterad avseende
verksamhetsområdena äldreomsorg och LSS-området. Den andra delen är en generell
volymkompensation som gäller övriga delar inom socialnämndens område.
I stort sett hela den volymkompensationen för perioden gäller ökningarna i den äldre delen av
befolkningen.
Lönekompensation på 2% har erhållits samt avtals- och priskompensation. Därutöver har nämnden
kompenserats för de särskilda lönesatsningar som gjordes under år 2021 som får effekter även för
perioden 2022-2024. Nämnden har kompenserats för de effekter som digitaliseringen av
försörjningsstöd innebär samt att de medel nämnden under några år erhållit från KS till förfogande
avseende feriearbeten har lagts in i befintlig ram. När det gäller ramökningen för digitaliseringen av
försörjningsstöd, så förutsätter detta att det blir ett politiskt beslut om att investeringen ska
genomföras. I annat fall skall dessa medel återlämnas.
Budgeten ökar med 5,4% år 2022, 4,1% år 2023 samt 5,8% år 2024.
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3.7. Revision
Kommunfullmäktige väljer för varje mandatperiod revisorer som ska granska verksamheten. Antalet
förtroendevalda revisorer i Salem är sju stycken.
Revisorernas uppgift är att årligen granska all verksamhet inom nämnder och styrelser. Revisorerna
prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt. Om revisorerna i sin granskning finner att verksamheten inte sköts på ett
korrekt sätt skall de anmäla det till berörd nämnd. Då uppdraget som revisor är ett
förtroendeuppdrag som fritidspolitiker har revisorerna externa revisorer till sin hjälp för att sköta
uppdraget.

Har tilldelat generell kompensation 6 tkr och avtal -och arvode kompensation drygt 10 tkr per år.
Budgeten ökar med 2,5% år 2022, 2,0% år 2023 samt 3,3% år 2024.
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4. Investeringsbudget för 2022 och plan för 2023-2024
Kommunen står inför stora investeringar den kommande perioden och behoven består
huvudsakligen av investeringar i nya skolor och förskolor, men också av reinvesteringar.
Investeringar kan självfinansieras genom uppnådda resultatöverskott eller finansieras genom
upplåning. Ökad upplåning leder till ökade kapitaltjänstkostnader och ett minskat finansiellt
utrymme för kommunens verksamheter. Att ha ett budgeterat resultat på en procent och likvida
medel från avskrivningar/avsättningar på 65 miljoner kronor innebär att kommunen kan
självfinansiera investeringar om motsvarande 75-80 miljoner kronor per år. Överskjutande
investeringskostnader måste finansieras genom upplåning. Investeringsvolymen bygger på att
kommunens låneskuld per invånare inte ska vara högre än snittet på låneskulden i Stockholms län.
Föreslagen investeringsbudget innebär att låneskulden per invånare vid slutet av perioden skulle
vara cirka 27 300 kronor. Länssnittet uppgick år 2019 till 27 500 kronor per invånare.
För att lokaler över tid ska kunna möta förändrade volymbehov och alternativa
användningsområden krävs att byggnader uppförs med beaktande av en långsiktig flexibel
användning samtidigt som en hög yteffektivitet beaktas. Detta måste säkerställas i början av
investeringsprocessen.
I investeringsbudgeten för år 2022 uppgår kommunens investeringar till 104,2 miljoner kronor. Till
detta kommer kommunens exploateringar, som för år 2022 beräknas till plus 2,4 miljoner kronor
(VA och gata netto-intäkter). Den totala investeringsvolymen för år 2022 är 101,8 miljoner kronor.
Investeringarna för 2022-2024 är indelade i de investeringar som avser återkommande potter samt
specificerade investeringar.
Bland de större investeringarna märks en ny förskola i Södra Hallsta och slutliga investeringsmedel
för Fågelsångens skola och idrottshall. Därtill kommer medel i potten fastighetsstrategi som ska
användas för det planerade underhållet för att kommunens lokaler ska vara i ett gott skick.
Hos kommunstyrelsens förvaltning återfinns två poster med KS medel till förfogande. Den ena delen
är ordinarie investeringsreserv på tre miljoner kronor. Den andra är medel till kommunens
digitaliseringsinvesteringar. För år 2022 återfinns där 2,4 miljoner kronor.
Totalt finns investeringar motsvarande 359 miljoner i budgeten för år 2022-2024.
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En detaljerad förteckning över periodens investeringar återfinns i bilaga 1.
Exploateringar netto per projekt för planeringsperioden.

En mer detaljerad förteckning över exploateringarna återfinns i bilaga 2.
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5. Ekonomisk plan 2022-2024
5.1. Resultaträkning
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6. Regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning
6.1. Intern kontroll
Den interna kontrollen är till för att skapa trygghet i organisationen för såväl tjänstemän som
politiker. Fullmäktige har fastställt ett reglemente för intern kontroll där ansvarsfördelningen
beskrivs mellan kommunstyrelse, nämnd och förvaltningar. Varje nämnd och styrelse är ansvariga
för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde.
Kommunstyrelsen och nämnderna ska säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och
kostnadseffektivt, att tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten lämnas
samt att efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner är tillfredsställande.
Kommunstyrelsen har även uppsiktsplikt över samtliga nämnder inom kommunen.
Varje nämnd ska årligen ta fram en internkontrollplan över vilka rutiner/system/processer som ska
följas upp och vid vilka tidpunkter. Utöver dessa ska nämnderna även utföra kontroller enligt
kommunstyrelsens kontrollplan. Om avvikelser upptäcks vid kontroll ska en alltid ett belut om
åtgärd tas, vid akuta brister ska nämnden informeras om avvikelsen och planerad åtgärd. En
uppföljning av resultatet för dessa kontroller ska minst göras årligen till respektive nämnd

6.2. Delegationsordning och attestreglemente
Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunen och beslutar i frågor om mål och
riktlinjer för verksamheterna, budget, skatt och andra ekonomiska frågor. Kommunstyrelsen
samordnar och leder planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi. Nämnderna ansvarar
inför kommunfullmäktige för att antagna mål uppfylls och budgeterad verksamhet utförs inom
anvisade ekonomiska ramar och andra riktlinjer.
För en fungerande styrning och internkontroll tas delegationsordningar fram för varje nämnd.
Genom delegationsordningarna delegeras ansvaret för utförande ut i tjänstemannaorganisationen.
Varje nämnd ser över och uppdaterar delegationsordningen kontinuerligt.
I kommunens attestreglemente och dess riktlinjer anges vilka som får beslutsattestera och vad
attest innebär. Att attestera innebär att kontrollera och bekräfta att behöriga personer har agerat,
att prestationer och transaktioner överensstämmer med beslut och att villkor är riktiga. Ekonomiska
transaktioner ska i de flesta fall attesteras av minst två personer för att undvika avsiktliga eller
oavsiktliga fel i hanteringen.
Varje år upprättar respektive nämnd en aktuell attestförteckning, där det framgår vilka som har
beslutsattest enligt attestreglementet samt vem som ersätter ordinarie attestant vid dennes
frånvaro. Attestreglementet kan uppdateras vid behov under året.
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6.3. Drift och investeringsbudget
Kommunen budgeterar med ett resultat om minst en procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag. Resultatmålet behövs för att kommunen ska möjliggöra självfinansiering av
investeringar och för att ha en marginal för oförutsedda kostnadsökningar eller intäktsminskningar.
När kommunfullmäktige fattat beslut om budgetramar har respektive nämnd i uppgift att upprätta
en detaljbudget. Det ingår i nämndernas uppdrag att utveckla sin verksamhet utifrån den budget
som är tilldelad och att anpassa sin verksamhet till ändrade förhållanden.
Nämndens Verksamhetsplan (med mål, verksamhet och budget) beslutas av nämnden senast den
31 oktober. Därefter ska enheternas detaljbudget läggas in i budgetverktyget senast den 30
november, för att avstämning ska kunna ske på en total nivå.
Den tilldelade ramen får inte överskridas. Vid befarad avvikelse ska nämnd omgående vidta de
åtgärder som behövs för att undvika budgetöverskridanden. Vid konflikt mellan mål och resurser
sätter resurserna gränsen för måluppfyllelsen. Detta gäller under förutsättning att gällande
lagstiftning inte åsidosätts. Är förhållandena sådana att lagstiftning gör att verksamhet inte kan
bedrivas inom medgiven ram skall detta omgående anmälas till kommunstyrelsen. Innan anmälan
görs skall en prövning ha skett mot övriga verksamheters resursutrymme.
Investeringsbudgeten ligger till grund för sådana inköp som redovisningsmässigt betraktas som
anläggningstillgångar. Varje projekt som får investeringsmedel tilldelas ett projektnummer som
alltid ska användas när kostnader och intäkter bokförs för investeringen.
En investering ska vara avsedd för stadigvarande bruk, har en nyttjandeperiod på minst tre år, är
värdehöjande för verksamheten samt har ett anskaffningsvärde över ett prisbasbelopp.

6.4. Förvaltningsledningens rapporteringsskyldighet
Förvaltningschefen ansvarar inför sin nämnd för den verkställande ledningen av verksamheten, för
fastställande av nämndens detaljbudget och utser budgetansvariga inom sin förvaltning. Nämnden
informeras årligen om vilka som utsetts till budgetansvariga.

6.5. Uppföljning och återrapportering
Uppföljning och åtgärder är en viktig del i styrningen.
Kommunstyrelsen fattar beslut om när nämnderna ska lämna sina verksamhetsuppföljningar till
kommunstyrelsen. Respektive förvaltning ska följa kommunstyrelsens tidplan och anvisningar.
Fullmäktiges övergripande Mål och budget följs upp löpande under ett verksamhetsår.
Nämnderna gör uppföljning tre gånger per år, delårsbokslut per mars och juli som inkluderar
helårsprognos. När helårsprognosen avviker betydligt från budget ska orsak till avvikelsen och
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åtgärd för att komma tillrätta med denna beskrivas och redovisas. Därefter görs även en
årsredovisning per nämnd.
Kommunen gör två delårsbokslut, ett första per 31 mars och sedan den lagstadgade
delårsrapporten som görs per den 31 juli där båda inkluderar en helårsprognos. Fullmäktiges mål
och budget följs upp och analyseras vilket innebär att uppföljningen omfattar både ekonomiska och
verksamhetsmässiga resultat. Prognoser samt risk- och känslighetsanalyser avseende ekonomiskt
resultat och uppfyllelse av fullmäktiges mål görs. Delårsrapporten per juli ska uppfylla kraven i lagen
om kommunal redovisning för delårsrapporter.
Årsredovisningen omfattar uppföljning och analys av ekonomi och verksamhet för verksamhetsåret.
Krav om kommunernas upprättande av årsredovisning finns i lagen om kommunal redovisning och i
kommunallagen. Det ekonomiska resultatet sammanställs och analyseras, jämförelser görs med
gällande budget och mot föregående års utfall, eller målvärde om det gäller en målindikator.
Bedömningar görs om fullmäktiges mål har uppfyllts eller inte.
Utöver ovanstående kan fullmäktige eller kommunstyrelse ge nämnder i uppdrag att göra särskilda
uppföljningar och utvärderingar som ska rapporteras.
Nämnderna kan följa upp den löpande verksamheten samt ekonomi med tätare intervaller under
året.

27

Bilaga 1. Investeringar 2022-2024
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Bilaga 2. Exploateringsprojekt
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Planeringsläget för fastigheterna Rönninge 1:301 och
Rönninge 1:531 inom detaljplaneområdet för Rönninge
Kungsgård, plan 81-73

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett markmiljön inom två fastigheter inom
detaljplaneområdet för Rönninge Kungsgård, kommunens upplag och en privatägd
småindustri. Resultat från utredningarna visar att fastigheterna är förorenade och behöver
saneras i det fall fastigheterna ska exploateras med bostäder. Kostnaderna för att möjliggöra
bostäder på kommunens upplag och industrifastigheten beräknas överstiga möjliga intäkter.
Plan- och exploateringsenheten rekommenderar att fastigheterna lyfts ur detaljplanen för
Rönninge Kungsgård. Området bedöms kunna fördröja tidplanen för projektet i stort. Genom
att lyfta ut fastigheterna från planområdet kan en egen detaljplan tas fram vid ett senare
skede där liknande planeringsförutsättningar råder inom hela planområdet. En konsekvens
av att lyfta ur fastigheterna från detaljplanen är att nuvarande markanvändning inom
fastigheterna kvarstår.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 8 februari 2021.

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att fastigheterna Rönninge 1:301 och Rönninge 1:531 utgår ur
planområdet för Rönninge Kungsgård.
2. Kommunstyrelsen ger miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett
förslag för flytt av deponin till Driften på Förrådsvägen.
______________________
Delges:
Plan- och exploateringsenheten
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Sonia Khan - Exploateringsingenjör
Johanna Henningsson - Planarkitekt
Cecilia Törning - Planarkitekt

Kommunstyrelsens

Planeringsläget för fastigheterna Rönninge 1:301 och
Rönninge 1:531 inom detaljplaneområdet för Rönninge
Kungsgård, plan 81-73
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att fastigheterna Rönninge 1:301 och Rönninge 1:531
utgår ur planområdet för Rönninge Kungsgård.

Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett markmiljön inom två fastigheter
inom detaljplaneområdet för Rönninge Kungsgård, kommunens upplag och en privatägd
småindustri. Resultat från utredningarna visar att fastigheterna är förorenade och
behöver saneras i det fall fastigheterna ska exploateras med bostäder. Kostnaderna för att
möjliggöra bostäder på kommunens upplag och industrifastigheten beräknas överstiga
möjliga intäkter. Plan- och exploateringsenheten rekommenderar att fastigheterna lyfts ur
detaljplanen för Rönninge Kungsgård. Området bedöms kunna fördröja tidplanen för
projektet i stort. Genom att lyfta ut fastigheterna från planområdet kan en egen detaljplan
tas fram vid ett senare skede där liknande planeringsförutsättningar råder inom hela
planområdet. En konsekvens av att lyfta ur fastigheterna från detaljplanen är att
nuvarande markanvändning inom fastigheterna kvarstår.

Ärendet
Planprogram för Rönninge Kungsgård godkändes av kommunstyrelsen den 29 oktober
2018. Kommunstyrelsen beslutade samma datum att uppdra bygg- och miljönämnden att
upprätta detaljplaner för Rönninge Kungsgård och Björknäs. Inom planområdet för
Rönninge Kungsgård ingår fastigheterna Rönninge 1:301 och Rönninge 1:531. Fastigheten
Rönninge 1:301 används idag som kommunens upplag och på Rönninge 1:531 finns en
privat småindustri.
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Båda fastigheterna ingår i Länsstyrelsens register över potentiellt förorenade områden
varför förekomsten av förorenad mark utreds av miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen i samband med detaljplanearbetet. Syftet med
utredningarna är att undersöka förutsättningarna för att ändra markanvändningen till
bostäder.

Berörda fastigheter: Rönninge 1:301 och Rönninge 1:531

Genomförda undersökningar inom Rönninge 1:301 (kommunens upplag)
Structor Miljöpartner AB har utfört två miljötekniska markundersökningar samt en
riskbedömning och åtgärdsutredning inom fastigheten Rönninge 1:301, kommunens
upplag. Syftet med de miljötekniska markundersökningarna var att utreda och identifiera
potentiella föroreningar. Vid dessa markundersökningar har förhöjda halter av metaller
påträffats, bland annat arsenik, bly och kvicksilver i marken. Även tyngre alifatiska
kolväten och PAH:er (polycykliska aromatiska kolväten) har påträffats i marken. Bensen
har påträffats i en förhöjd halt i ett grundvattenprov. Föroreningarna enligt ovan har
påträffats i fyllnadsmassor och torv på ett djup av cirka 1–5 m.
Om det blir aktuellt med etablering av bostäder på fastigheten bedöms förekomst av ett
flertal föroreningar utgöra en risk för människors hälsa och miljön eftersom
representativa halter överskrider riktvärden för känslig markanvändning (KM) samt
framtagna platsspecifika riktvärden för torv. Det är framförallt förekomst av bly och
kvicksilver som bedöms utgöra en risk för människors hälsa och miljön. Riskreduktion
bedöms vara nödvändigt utifrån de föroreningar som påträffats. Då det även förekommer
torv under fyllnadsmassorna samt att fastigheten utgörs av en före detta deponi, bedöms
det även föreligga en risk för bildning av deponigas. Riskreduktion med avseende på detta
bedöms därför också vara nödvändigt.
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SGI (Statens Geotekniska Institut) avråder generellt från bostadsetableringar på gamla
deponier. Om det trots allt är aktuellt bedömer SGI att avfall och organiskt material
schaktas bort. Structor bedömer att den enda genomförbara metoden för att området ska
bli lämpligt för bostäder är urschaktning och bortforsling av massor på ett djup av cirka
1-4,5 meter. Uppskattad kostnad för schaktning, återfyllning med rena massor och
mottagning av förorenade massor på godkänd mottagningsanläggning blir då cirka 22 561
700 kr. Denna uppskattning bygger dock på schablonvärden framtagna i ett annat av
Structors projekt och ska inte betraktas som en exakt summa. Vidare tillkommer
kostnader för transporter av förorenade massor till den närmast belägna godkända
mottagningsanläggningen samt kostnader för miljökontrollant i samband med
schaktsaneringen. Efter vidare dialog med Structor har de framfört att kostnaderna kan bli
betydligt högre.
Ekonomi
Resultat från utredningarna har visat att fastigheterna är förorenade och behöver saneras
i det fall fastigheterna ska exploateras med bostäder. De uppskattade kostnaderna för
sanering för fastigheten Rönninge 1:301 (kommunens upplag) har beräknats uppgå till
cirka 20 till 30 miljoner kronor och för fastigheten Rönninge 1:531 har
saneringskostnaderna i ett tidigt skede uppskattas uppgå till minst 5 miljoner kronor.
Ytterligare utredningar behöver göras för att närmare kunna uppskatta kostnaden.
Fastighetsägaren för fastigheten Rönninge 1:531 har i tidiga diskussioner med kommunen
begärt mellan 8 till 10 miljoner kronor vid en eventuell markförsäljning av fastigheten.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har undersökt hur många bostäder som
ungefärligt skulle kunna inrymmas på fastigheten Rönninge 1:301, kommunens upplag, i
det fall fastigheten skulle bli aktuell för planläggning av bostäder. Uppskattningsvis kan
kommunen, beroende på vilken fastighetsstorlek och typ av bostäder som möjliggörs
såsom friliggande småhus eller radhus, beräknas få intäkter på mellan 10 till 20 miljoner
kronor. Det innebär att planläggning för bostäder på kommunens upplag skulle resultera i
att kostnaderna för sanering blir högre än förväntade intäkter.
På industrifastigheten, Rönninge 1:531, kan uppskattningsvis tre enbostadshus/parhus
uppföras. Intäkterna för dessa bostäder kan uppskattningsvis uppgå till cirka 4 - 6 miljoner
kronor. Observera att kostnaderna för sanering för industrifastigheten behöver utredas
vidare.
Konsekvenser
Kostnaderna för att möjliggöra bostäder på kommunens upplag och industrifastigheten
beräknas överstiga möjliga intäkter. Det finns fortfarande stora osäkerheter kring
saneringskostnader, vilket innebär en ekonomisk risk för kommunen om en godtagbar
markmiljö för bostadsändamål ska kunna uppnås. Plan- och exploateringsenheten
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rekommenderar att fastigheterna Rönninge 1:301 och Rönninge 1:531 lyfts ur
detaljplanen för Rönninge Kungsgård. Området bedöms kunna fördröja tidplanen för
projektet i stort. Genom att lyfta ut fastigheterna från planområdet kan en egen detaljplan
tas fram vid ett senare skede där liknande planeringsförutsättningar råder inom hela
planområdet. En annat alternativ är att utreda förutsättningarna för planläggning av
området pånytt i samband med planläggningen av området Gråstena.
Så länge de berörda fastigheter inte planläggs för annat ändamål gäller nuvarande
markanvändning, det vill säga upplag och industri för fastigheterna. I samband med
planuppdrag för Rönninge Kungsgård inventerades alternativa platser till kommunens
upplag på Rönninge 1:301 och förvaltningen bedömde att upplaget kan inhysas på del av
driftens fastighet på Förrådet 1. För att genomföra en flytt av upplaget behöver
förvaltningen ett uppdrag med budget som inkluderar iordningställande av det nya
upplaget på Förrådet 1, samt eventuellt även ett iordningställande och till vilken
ambitionsnivå av fastigheten Rönninge 1:301.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av exploateringsingenjör Sonia Khan och planarkitekter Cecilia
Törning och Johanna Henningsson.

Elisabeth Argus
Plan- och exploateringschef

Bilagor
1. Miljöteknisk markundersökning
2. Fördjupad miljöteknisk markmiljöundersökning
3. Riskbedömning och åtgärdsutredning

Beslutsexpediering
Planakten
Bygg- och miljönämnden

Christina Lood
Miljö- och samhällsbyggnadschef
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Arkeologisk undersökning vid Rönninge Kungsgård

Den 29 oktober 2018 beslutade kommunstyrelsen att uppdra bygg- och miljönämnden att
upprätta detaljplaner för Rönninge Kungsgård och Björknäs. Inom planområdet utreds
förutsättningarna för förtätning av bostadsbebyggelse och de större markägarna inom
området samarbetar med exploatören Besqab som också samverkar med kommunen.
Den 24 mars 2020 beslutade Länsstyrelsen att en arkeologisk utredning ska utföras inom
fastigheten Rönninge 1:29 m.fl. med motivering att det “sannolikt finns fornlämningar inom
området som idag inte är kända”. Resultaten från den arkeologiska utredningen visade att
det finns en fornlämning i form av en bytomt/gårdstomt inom utredningsområdet, på ängens
norra del. Identifierad fornlämning är en bytomt/gårdstomt från 1400 - 1500-talet.
För att kunna planlägga ängen eller delar av ängen för bostäder, behöver
fornlämningsområdet inom ängen avgränsas genom att länsstyrelsen beslutar om att en
arkeologisk förundersökning ska tas fram. Efter att en arkeologisk förundersökning tagits
fram kan länsstyrelsen besluta om att ta fram en arkeologisk undersökning. Undersökningen
tas vanligtvis fram efter att en detaljplan antagits.
Kostnaderna för den arkeologiska utredningen är en del av plankostnaderna och regleras via
plankostnadsavtal. I det fall en förundersökningen och undersökning/borttagande av
fornlämningar tas fram ska undersökningarna bekostas av fastighetsägarna till Rönninge
1:119 genom tecknat plankostnadsavtal.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 5 maj 2021.
Övriga underlag finns här.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens har tagit del av informationen och beslutar att en arkeologisk
undersökning enligt scenario C ska genomföras.
______________________
Delges:
Plan- och exploateringsenheten
Besqab

……………
Ordf. sign.

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

Information om arkeologi i Rönninge Kungsgård

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens har tagit del av informationen och beslutar att en arkeologisk
undersökning enligt scenario C kan genomföras.

Sammanfattning
Den 29 oktober 2018 beslutade kommunstyrelsen att uppdra bygg- och miljönämnden att
upprätta detaljplaner för Rönninge Kungsgård och Björknäs. Inom planområdet utreds
förutsättningarna för förtätning av bostadsbebyggelse och de större markägarna inom
området samarbetar med exploatören Besqab. Detaljplanearbetet är i ett tidigt skede och
detaljplanen har inte gått ut på samråd. Den 24 mars 2020 beslutade Länsstyrelsen att en
arkeologisk utredning ska utföras inom fastigheten Rönninge 1:29 m.fl. med motivering att
det “sannolikt finns fornlämningar inom området som idag inte är kända”. Resultaten från
den arkeologiska utredningen visade att det finns en fornlämning i form av en
bytomt/gårdstomt inom utredningsområdet, på ängens norra del. Fornlämningen är dock
inte avgränsad och det kan finnas fler fornlämningar inom området. Identifierad
fornlämning är en bytomt/gårdstomt från 1400 - 1500-talet. För att kunna planlägga
ängen eller delar av ängen för bostäder, behöver fornlämningsområdet inom ängen
avgränsas genom att länsstyrelsen beslutar om att en arkeologisk förundersökning ska tas
fram. Efter att en arkeologisk förundersökning tagits fram kan länsstyrelsen besluta om att
ta fram en arkeologisk undersökning. Undersökningen tas vanligtvis fram efter att en
detaljplan antagits. En arkeologisk undersökning innebär att fornlämningen helt eller
delvis tas bort genom utgrävning samt att den dokumenteras. Efter den arkeologiska
undersökningen är marken fri för bebyggande när det gäller fornlämningar. Kostnaderna
för den arkeologiska utredningen är en del av plankostnaderna och regleras via
plankostnadsavtal. I det fall en förundersökningen och undersökning/borttagande av
fornlämningar tas fram ska undersökningarna bekostas av fastighetsägarna till Rönninge
1:119 genom tecknat plankostnadsavtal.

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-05-05
Dnr PEX/2018:47
2 av 6

Ärendet
Den 29 oktober 2018 beslutade kommunstyrelsen att godkänna ett planprogram för
Rönninge Kungsgård och att uppdra bygg- och miljönämnden att upprätta detaljplaner för
Rönninge Kungsgård och Björknäs. Inom planområdet utreds förutsättningarna för
förtätning av bostadsbebyggelse och de större markägarna inom området, fastighetsägare
till Rönninge 1:119, samarbetar med exploatören Besqab. Detaljplanearbetet är i ett tidigt
skede och detaljplanen har inte gått ut på samråd.
Den 24 mars 2020 beslutade Länsstyrelsen att en arkeologisk utredning ska utföras inom
fastigheten Rönninge 1:29 m.fl. med motivering att det “sannolikt finns fornlämningar
inom området som idag inte är kända”. Beslutet fattas med stöd av 2 kap 11§
kulturmiljölagen (1988:950) och Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om
uppdragsarkeologi (KRFS 2017:1). Länsstyrelsen tilldelade Arkeologgruppen i Örebro AB
att utföra den arkeologiska utredningen. Den arkeologiska utredningen togs fram i två
etapper. Arbetet med etapp 1 genomfördes i maj 2020 och etapp 2 under kvartal fyra
2020.
Syftet med den arkeologiska utredningen etapp 1 var att kartlägga förekomsten av
fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar inom Rönninge Kungsgård via kartoch arkivstudier samt fältinventering. Inom området dokumenterades sex objekt, varav
fyra möjliga fornlämningar (boplatslägen samt ett läge för medeltida bytomt och
förhistorisk boplats) och två övriga kulturhistoriska lämningar (husgrund och äldre väg).
Med anledning av att möjliga fornlämningar konstaterats inom planområdet pausades
detaljplanearbetet på begäran från Besqab.
Den 24 september 2020 meddelade Länsstyrelsen att en arkeologisk utredning etapp 2
behöver utföras. Syftet med utredningen var att undersöka om boplatslägena och läget för
medeltida bytomt och förhistorisk boplats var fornlämningar med hjälp av schaktning.
Resultaten från den arkeologiska utredningen etapp 2 visade att det finns en fornlämning i
form av en bytomt/gårdstomt inom utredningsområdet, på ängens norra del.
Fornlämningen är dock inte avgränsad och det kan finnas fler fornlämningar inom området
identifierad fornlämning är en bytomt/gårdstomt från 1400 - 1500-talet.
I ett meddelande från Länsstyrelsen daterat 2021-04-14 framförs att Länsstyrelsen
bedömer att marken vid fornlämningen bör avsättas till naturmark och att naturmarken
bör omfatta ett tillräckligt stort område kring fornlämningen för att den ska kunna skyddas
och bevaras. Länsstyrelsen framför också att om ingrepp planeras i anslutning till
fornlämningarna måste tillstånd sökas och att ett eventuellt tillstånd kommer vara förenat
med krav på arkeologiska åtgärder. Länsstyrelsen skriver sedan att de oftast bedömer att
fornlämningar av den här typen inte är ett hinder för bostadsbebyggelse, under
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förutsättning att de först undersöks och dokumenteras.

Fortsatt planarbete
För att kunna planlägga fastigheten Rönninge 1:133, den så kallade ängen, eller delar av
fastigheten för bostäder, behöver fornlämningsområdet inom området avgränsas genom
att länsstyrelsen beslutar om att en arkeologisk förundersökning ska tas fram.
Arkeologisk förundersökning
Genom att fornlämningsområdet avgränsas kan området antingen undantas från
bebyggelse i syfte om att skydda fornlämningarna, alternativt att kommunen ansöker om
tillstånd till ingrepp och borttagande av fornlämningarna. Enligt kulturmiljölagen kan
länsstyrelsen ge tillstånd endast om bevarandet av fornlämningen medför hinder eller
olägenhet som inte står i rimligt förhållande till fornlämningens betydelse. Se urklipp från
Kulturmiljölag (1988:950) 2 kap. 12 § nedan.
“Den som vill rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat
sätt ändra eller skada en fornlämning ska ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen får
lämna sådant tillstånd endast om fornlämningen medför hinder eller olägenhet som inte står i
rimligt förhållande till fornlämningens betydelse…[...]”.

I länsstyrelsens meddelande daterat 2021-04-14 skriver de att länsstyrelsen oftast
bedömer att fornlämningar “av den här typen” inte är ett hinder för bostadsbebyggelse,
under förutsättning att de först undersöks och dokumenteras.
En arkeologisk förundersökning är mer omfattande än vad en arkeologisk utredning är och
ger länsstyrelsen ett fullgott underlag för att besluta om att ta fram en arkeologisk
undersökning för att ta bort och dokumentera fornlämningen.
Arkeologisk undersökning
Efter att en arkeologisk förundersökning tagits fram kan länsstyrelsen besluta om att ta
fram en arkeologisk undersökning. Undersökningen tas vanligtvis fram efter att en
detaljplan antagits. En arkeologisk undersökning innebär att fornlämningen helt eller
delvis tas bort genom utgrävning samt att den dokumenteras. Efter den arkeologiska
undersökningen är marken fri för bebyggande när det gäller fornlämningar.
Scenarios och konsekvenser
I tabellen nedan presenteras tre möjliga scenarier för fortsatt planarbete.
Enligt planprogrammet för Rönninge Kungsgård föreslås 25-35 bostäder uppföras på
fastigheten Rönninge 1:133, den så kallade ängen. Enligt exploatören Besqabs senaste
skisser föreslås 38 bostäder uppföras.
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Tabell för scenarios
Scenario

Konsekvens

A

Ingen arkeologisk förundersökning tas fram och
okänd del av “ängen” inom planområdet planläggs
med naturmark alternativt lämnas utanför
detaljplanen.

- Ingen ny bebyggelse på ängen uppförs.
- Det blir minst 14 färre gatukostnadsbärare
inom planområdet.
- Höga gatukostnader för skattekollektivet och
fördelningsområdet.

B

En arkeologisk förundersökning tas fram och
fornlämningen kan avgränsas. Området där
fornlämningen identifierats planläggs med
naturmark och området omkring för
bostadsbebyggelse. Observera att
fornlämningsområdets storlek inte kan uppskattas i
detta skede utan först efter att förundersökningen
genomförts.

- Hur detta påverkar exploateringsgraden kan
inte utläsas förrän den arkeologiska
förundersökningen tagits fram och
fornlämningsområdet avgränsats.
- Det blir färre gatukostnadsbärare.

C

Efter att en arkeologisk förundersökning tagits
fram tas en arkeologisk undersökning fram i syfte
om att ta bort och dokumentera fornlämningarna.
“Ängen” kan då planläggas för bostadsbebyggelse.

- Området är fritt för bostadsbebyggelse och
exploateringsgraden påverkas inte av
fornlämningen.
- Antalet gatukostandsbärare är detsamma
som tidigare antagits.

Tidplan för arkeologisk förundersökning och arkeologisk undersökning
En arkeologisk förundersökning kan tas fram under detaljplanearbetet. Arbetet med att ta
fram en arkeologisk förundersökning kan troligtvis påbörjas under hösten 2021. En
arkeologisk undersökning utförs först efter att en detaljplan har antagits. I nuvarande läge
kan en tidplan för undersökningarna inte uppskattas.
Avstämning med fastighetsägarna till Rönninge 1:119 och Besqab
Fastighetsägarna till Rönninge 1:119 och Besqab informerades under ett möte med
kommunen om den arkeologiska statusen och vilka insatser som krävs för det fortsatta
planarbetet. Fastighetsägaren och Besqab meddelar att de avser att arbetet med
planläggningen kan återupptas och återkommer om frågan kring arkeologin.
Finansiering
Ett plankostnadsavtal har tecknats mellan kommunen och de större fastighetsägarna inom
området (fastighetsägarna till Rönninge 1:119). Plankostnaderna fördelas mellan
kommunen, fastighetsägarna till Rönninge 1:119 och till de övriga fastighetsägare som får
möjlighet till nybyggnation. För fastighetsägare som får möjlighet till nybyggnation, där
inget plankostnadsavtal tecknats, tas en plankostnad ut vid beviljat bygglov.
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Den arkeologiska utredningen etapp 1 och etapp 2 uppskattas till cirka 150 000 kronor.
Kostnaderna för den arkeologiska utredningen är en del av plankostnaderna och bekostas
till största del av fastighetsägarna till Rönninge 1:119 genom tecknat plankostnadsavtal.
Kostnaderna för en arkeologisk förundersökning kan först uppskattas när länsstyrelsen
lämnat uppdrag till ett konsultföretag. Enligt länsstyrelsen har liknande projekt kostat
mellan 200 000 - 500 000 kronor.
Kostnaderna för en arkeologisk undersökning kan först uppskattas efter att den
arkeologiska förundersökningen genomförts. Kostnaderna är beroende av storleken på
fornlämningsområdet och hur det avgränsats. Enligt länsstyrelsen är kostnaderna för en
arkeologisk undersökning vanligtvis 100 000 - 1 000 000 kronor men kan bli högre.
I det fall en arkeologisk förundersökning och en arkeologisk undersökning tas fram ska
dessa undersökningar bekostas av fastighetsägarna till Rönninge 1:119 genom tecknat
plankostnadsavtal. För att få fastighetsägarens godkännande om att ta fram berörda
utredningar kommer ett medgivande- eller tilläggsavtal till plankostnadsavtalet tecknas
med kommunen.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av planarkitekt Johanna Henningsson.

Elisabeth Argus
Plan- och exploateringschef

Christina Lood
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Bilagor
1. Beslut om arkeologisk utredning
2. Resultat av arkeologisk utredning etapp 1 inför detaljplan Rönninge Kungsgård, Salems
kommun, Länsstyrelsen
3. Meddelande om resultat från den arkeologiska utredningen etapp 2, inför detaljplan
Rönninge Kungsgårds, Salems kommun, Länsstyrelsen
Beslutsexpediering
Planakten
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Utklipp från den Arkeologiska utredning, etapp 2. Rödmarkerade ytor illustrerar schakt med
indikation av fornlämning.
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Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelsen

Beslutsprocess för Detaljplan västra Garnudden
Ärende angående västra Garnudden (dnr KS/2021:195, PEX/2019:17)kommer att
behandlas i både kommunstyrelsens teknisk utskott (KSTU) den 19 maj 2021 och i
kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) den 17 maj 2021.
KSTU kommer att fatta beslut kring att godkänna förslag till våtmarksområdet samt beslut
att godkänna den ekonomiska kalkylen:
1. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att godkänna förslaget till
utformningen av våtmarksområdet.
2. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att godkänna den ekonomiska
kalkylen inklusive i det fallet schaktmassorna behöver fraktas bort.

KSAU ska bereda föreslagit planuppdrag:
Kommunstyrelsen beslutar att sända planförslaget till detaljplan för Västra Garnudden,
plan nr 80-81, på samråd med utökat förfarande.

Under förutsättning att ärendet går vidare från KSAU och KSTU ska det tas upp på
kommunstyrelsens sammansträde den 31 maj 2021.

Ida Malmborg
Kommunsekreterare
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Jonas Hanifi
Planarkitekt
Kommunstyrelsen

Detaljplan för Uttringe 1:12 mfl (Västra Garnudden) dp
80-81

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att sända planförslaget till detaljplan för Västra
Garnudden, plan nr 80-81, på samråd med utökat förfarande.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 15 maj 2019 § 57 att ge Bygg- och miljönämnden i
uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Uttringe 1:12 m fl för att möjliggöra en ny
dagvattendamm och en våtmark. Våtmarken är en kompensationsåtgärd som
Länsstyrelsen har ålagt Salems kommun att genomföra för att projektet Södra Hallsta
ska möjliggöras. Inom planområdet för Södra Hallsta planeras en befintlig våtmark att
exploateras, vilket Salems kommun behöver kompensera för genom att anlägga en ny
våtmark på en annan lämplig plats i kommunen. I Länsstyrelsens beslut framgår att
ytan för våtmarken inte ska understiga 1 hektar. Kommunen har beviljats förlängd
dispens från Länsstyrelsen för avvattningen av våtmarken i Södra Hallsta förutsatt att
förslaget går ut på samråd senast 15:e september 2021. Nästa sammanträde för
kommunstyrelsen äger rum 27:e september. Det är alltså av stor vikt för Södra
Hallsta-projektet att detaljplanen för Västra Garnudden sänds på samråd under
kommunstyrelsens sammanträde den 31:a maj.
Utformning av våtmarksområdet
Olika områden har utretts och västra Garnudden var den mest lämpliga platsen för
detta. Genom området passerar allt vatten från Flatens avrinningsområde, vilket
innebär att stora mängder fosfor kan renas innan vattnet når Uttran.
Området ligger mellan Garnuddens naturreservat och bostadsområdet Fiskarudden
och utgörs av ett tätvuxet och otillgängligt skogsområde. Konsulter från
Ekologigruppen har gjort en fördjupad utredning av området. Dagvattnet till dammen
ska ledas från Flatenbäcken som får ett nytt utlopp och viker av söderut under
Tunadals koloniområde och Garnuddsvägen innan vattnet når dammen.
Dagvattendammen anläggs med varierande djup för att sänka vattnets hastighet och
främja sedimentation. Dammen ska anläggas med en avlång form för en effektivare
användning av vattenytan. I dammens södra ände når vattnet sedan en stor
översilningsyta som tillsammans med dammen ger goda förutsättningar för en
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effektiv rening av vattnet utan att negativ påverkan sker på befintliga naturvärden.
Den gamla bäckfåran som utgör den sista sträckan i Flatenbäckens dragning behålls
för att kunna avbörda högflöden, som vid snösmältning eller stora mängder regn. På
så sätt minskar risken för översvämningar.
Storleken på den föreslagna våtmarken kommer likt naturliga våtmarker att variera
beroende av årstid men i grova drag är dagvattendammens yta 4370 m2 och
översilningsytan är 5690 m2 vilket tillsammans ger ett totalt våtmarksområde på drygt 1
hektar.

Bild 1. De utredda alternativen för inlopp till dammen

För inloppet till dammen har Norconsult levererat en förprojektering där två
alternativ utretts (se bild 1).
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Bild 2. Kartan visar de olika naturvärdesklasserna inom planområdet

Alternativ A dras under både Tunadals koloniområde och Garnuddsvägen. Alternativ
B dras längre ner på Flatenbäcken och går genom mark av högt naturvärde (klass 2).
Område 2 (se bild 2), som berör alternativ B, har alltså de högsta naturvärdena inom
planområdet tillsammans med område 6. Således har alternativ A valts över
alternativ B för att inte ta mark med höga naturvärden i anspråk.
Schaktmassorna från dagvattendammen föreslås återanvändas i planområdet som
vallar (se bild 3). På så sätt hindras vattnet från översilingsmarken att ta smitvägar
tillbaka till Flatenbäcken och kostnader för bortfraktning av massor undviks (se tabell
nedan). Vallarna föreslås placeras på platser inom planområdet som inte har de
högsta naturvärdena. Valet av masshantering beror på hur pass förorenade massorna
är. En övergriplig provtagning som genomförts visar på viss föroreningshalt i marken.
Dessa prover togs när dagvattendammen föreslogs ha en annorlunda placering och
utbredning än i samrådsförslaget. Av den anledningen krävs mer geografiskt precisa
provtagningar för att bedöma om schaktmassorna är lämpliga att återanvändas i
planområdet som vallar eller inte.
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Bild 3. Illustrationsbild över förslaget

Tillgänglighetskapande åtgärder
För att öka tillgängligheten i området har konsulterna tillsammans med kommunens
tjänstepersoner kommit fram till att det skulle vara motiverat att ordna
tillgänglighetsskapande åtgärder för friluftslivet i samband med våtmarksprojektet.
Området kan sammanlänka Fiskarudden med naturreservatet genom anordnandet av
kortare promenadstråk. Området kommer att få en öppnare karaktär när
dagvattendammen och våtmarken anläggs. Genom att anlägga nya gångstråk på
upphöjda träspänger skulle en trevlig och inbjudande miljö kunna skapas. Dessa kan
skapa förutsättningar för kulturella ekosystemtjänster som rekreation,
naturpedagogik och hälsa på en bostadsnära naturmiljö som idag till största delen är
mycket svårframkomlig. Genom att anlägga en tillgänglig stig med kompletterande
spänger där det är blött kan även personer med rörelsehinder få uppleva det nya
våtmarksområdet.
Tre entréer skapas, en från Bintebovägen och två från stigen som går parallellt med
Flatenbäcken. Dessa entréer knyts ihop via de nya stigarna och spängerna som
skapas i området. Tillsammans med skyltar ska dessa tydliga entréer visa vägen för de
som vistas i området. Skyltar placerar även ut för att förmedla platsens naturvärden
vid sumpskogen och faunadepåer. Sittplatser i form av sittbänkar och sittstockar
placeras ut. En träbrygga ska anläggas intill dammen för att tillgängliggöra vattnet.
Från bryggan kan barngrupper från skolor och förskolor att kunna iaktta grodlek och
yngel, håva vattenorganismer och lära sig om vattenrening.
Idag är strandskyddet upphävt inom planområdet, det återinträder 100 meter från
Uttrans strandkant men påverkar inte området där åtgärder görs för anläggandet av
våtmarken. Från Flatenbäcken är idag strandskyddet upphävt och ska fortsätta att vara
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upphävt. Detta går att motivera med särskilda skäl för upphävande av strandskydd som
anges i miljöbalken kap 7 §18.

Bild 4. Exempel på en tillgänglighetsanpassad spång med avåkningsskydd

Finansiering
Kostnader uppkomna under plan- och genomförandeskede finansieras i sin helhet av
kommunen. Kostnader för erforderliga utredningar bekostats av plan- och
exploateringsenheten samt gatu- och VA-enheten. Kostnader under genomförandet
bekostas av gatu- och VA-enheten (se tabell nedan). Eftersom anläggandet av dammen
och våtmarken är en kompensationsåtgärd för den avvattnade sumpskogen i Södra
Hallsta ska Södra Hallsta-projektet finansiera 20 procent av de uppskattade kostnaderna
för anläggandet av våtmarken (inkl. ev. bortfraktning av massor). Resterande kostnader
för anläggandet av våtmarken (80 procent av de uppskattade kostnaderna) bekostas av
VA-kollektivet. En buffert på 15 procent har inkluderats i kalkylen för projektet (se tabell
nedan).
För de tillgänglighetsskapande åtgärderna har kommunen beviljats 750 000kr i
LONA-bidrag.
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*Siffrorna i ovanstående tabell är avrundade till två decimaltal. För mer precisa siffror se bilaga 15

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

Elisabeth Argus
Plan- och exploateringschef

Jonas Hanifi
Planarkitekt
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Bilagor
Bilaga 1 - Plankarta Västra Garnudden Samråd
Bilaga 2 - Planbeskrivning Västra Garnudden Samråd
Bilaga 3 - Remisslista Västra Garnudden samråd
Bilaga 4 - Kompensationsåtgärder för markavvattning
Bilaga 5 - Fördjupningsrapport
Bilaga 6 - Markteknisk undersökningsrapport
Bilaga 7 - Miljöteknisk markundersökning
Bilaga 8 - Naturvärdesinventering
Bilaga 9 - ProjekteringsPM Geoteknik
Bilaga 10 - Förslag på reningsanläggningar
Bilaga 11 - PM Alternativa dagvatteninlopp
Bilaga 12 - Förlängning av dispens Länsstyrelsen 2016
Bilaga 13 - Beviljat LONA
Bilaga 14 - Översiktsplan, disposition damm och massor
Bilaga 15 - Projektbudget Västra Garnudden
Bilaga 16 - Undersökning av miljöpåverkan
Bilaga 17 - Illustration Västra Garnudden

Delges
Kommunstyrelsens tekniska utskott
Akten
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8
§ XX

KS/2021:119

Södra Ekdalen - Godkännande av program till detaljplan och
planuppdrag

Den nionde april 2018 beslutade Kommunstyrelsen, KS § 35, att uppdra Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta program till detaljplan för Södra Ekdalen. Södra
Ekdalen är beläget i sydvästra Rönninge och omfattar cirka 18 hektar och innehar höga
kultur- och naturvärden. Inom området finns ett 10-tal fastigheter bebyggda med
permanentbostäder i form av enbostadshus. Planprogrammet framhåller riktlinjer och
utgångspunkter inför kommande detaljplanearbete. Syftet med planprogrammet är att
utreda förutsättningarna för förtätning och bevarande av värdefull natur- och kulturmiljö
inom Södra Ekdalen. Syftet är också att utreda utbyggnad av det kommunala vatten- och
avloppssystemet samt vägnätet. Totalt föreslås ett 40-tal friliggande småhus med
fastighetsstorlek om 1 200 kvadratmeter och 800 kvadratmeter prövas under
detaljplanearbetet. Parhus kan bli aktuellt inom en del av planområdet.
Programmet var ute på samråd under mars och april 2019 och ett öppet hus hölls för berörda
fastighetsägare. Kommunen har även haft ytterligare dialog med berörda fstighetsägare
under vintern 2021. Inkomna synpunkter handlade bland annat om föreslagen nybyggnation,
strandskydd, natur och trafiksäkerhet. Med hänsyn till höga naturvärden föreslås delar av
planområdet undantas från exploatering. Under kommande detaljplanearbete behöver
frågor som rör dagvatten, översvämning, kulturmiljö, markföroreningar och väg- och VAprojektering utredas vidare. En gatukostnadsutredning behöver tas fram parallellt med
detaljplanearbetet.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 28 april 2021 samt i ordförandens förslag till
beslut daterat den 24 maj 2021.
Här finns övriga underlag.

Förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut:
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna program och samrådsredogörelse till detaljplan
för Södra Ekdalen.
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt bygg- och miljönämnden att upprätta en
detaljplan för Södra Ekdalen med planprogrammet som grund.
3. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att
upprätta en gatukostnadsutredning för Södra Ekdalen.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Ordförandes förslag till beslut:
1 Kommunstyrelsen beslutar godkänna program, samrådsredogörelse samt kommentarer till
inkomna brev efter samrådstiden, för Södra Ekdalen.
2. Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen att
upprätta en detaljplan för Södra Ekdalen med planprogrammet som grund.
Kommunstyrelsens arbetsutskott förstärkt med Bygg- och Miljönämndens presidium ska
utgöra politisk styrgrupp för detaljplanearbetet.
3. Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen att
upprätta en gatukostnadsutredning för Södra Ekdalen.
______________________
Delges:
Bygg- och miljönämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

LK 210524

Kommentar till ordförandeförslag, Södra Ekdalen
Arbetet med planprogrammet började 2018. I april 2019 presenterades programmet på ett
“öppet hus” där fastighetsägarna gavs möjlighet att “mingla” med MSB:s tjänstemän. De
reaktioner vi politiker fick ta del av efter sammankomsten var bl a att planprogrammet innehöll
riktlinjer för markanvändningen i stort utan att fastighetsgränser hade angetts. Det skapade
oro då fastighetsägarna fick gissa sig till om kommunen ville göra naturmark av del av deras
fastigheter eller om andra åtgärder var planerade. En del fastighetsägare befarade också att
kommunen ensidigt skulle fatta beslut om markanvändning, vilket också fick många att tro att
kommunen skulle expropriera mark.
Planprogrammet hade något år tidigare föregåtts av en förstudie där planerade byggrätter
ritats ut, vilket många fastighetsägare upplevt som en tydlig indikation om byggrätter från
kommunens sida. Denna förstudie togs inte upp i planprogrammet, vilket skapade irritation.
Efter mötet i april 2019 har två naturinventeringar levererats som tydligt pekar på att ett antal
hotade arter finns i området, varför inventeringarna avstyrkt bebyggelse för stora delar av
området norr om Uttringe Gårds väg. Dessa påpekanden gick stick i stäv med den förstudie
som presenterats tidigare.
Sammantaget skapades en förvirrad situation där den inriktning kommunen presenterat i
planprogrammet gick på tvärs med många fastighetsägares uppfattningar. För att råda bot på
detta avstånd i information och budskap tog KSAU initiativ till en djupare analys samt en
kompletterande diskussionsrunda med respektive fastighetsägare. Enligt min uppfattning har
denna runda, som genomfördes i slutet av 2020 och början av 2021, varit mycket värdefull.
Det är viktigt för den fortsatta processen att slå fast att kommunens utgångspunkt för
detaljplanearbetet är att om kommunen vill föreslå en ändrad markanvändning av privat
egendom, måste detta ske på basis av frivilliga överenskommelser och avtal. Salems
kommun respekterar äganderätten.
Min uppfattning är också att i kommande planprogram bör handlingarna innehålla utritade
fastighetsgränser. Samrådsmötena bör vara traditionella, d v s ett möte som diskuterar en sak
i taget på sedvanligt sätt. (Pandemin medför undantag.)
När kommunstyrelsen nu ska godkänna samrådsredogörelsen ska det vara tydligt att
kommunstyrelsen tagit del av de nyligen inkomna breven samt kommentarerna till dessa som
nu finns i en bilaga utanför samrådsredogörelsen.
Jag kan konstatera att strandskyddsfrågan skjuts till detaljplaneprocessen, vilket är rimligt. För
min del vill jag också betona att jag inte ser det motiverat att diskutera en strandpromenad
mellan Ekbacksvägen södra ände och kommunens fastighet vid Uttringebryggan.

Slutligen föreslår jag att planuppdraget riktas till KSAU då detaljplaner som denna och Salems
stadskärna får ses som strategiska för kommunen med stora ekonomiska intressen och
politiska avvägningar. Bygg- och Miljönämndens presidium bör knytas till KSAU då de
projekten diskuteras. Rapportering till kommunstyrelsen ska också ske.

Förslag till beslut
1
Kommunstyrelsen beslutar godkänna program, samrådsredogörelse samt kommentarer till
inkomna brev efter samrådstiden, för Södra Ekdalen.
2
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta
en detaljplan för Södra Ekdalen med planprogrammet som grund. Kommunstyrelsens
arbetsutskott förstärkt med Bygg- och Miljönämndens presidium ska utgöra politisk styrgrupp
för detaljplanearbetet.
3
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta
en gatukostnadsutredning för Södra Ekdalen.

Lennart Kalderén
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Cecilia Törning, planarkitekt
Johanna Henningsson, planarkitekt
Kommunstyrelsen

Godkännande av program till detaljplan och planuppdrag
för Södra Ekdalen
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna program och samrådsredogörelse till
detaljplan för Södra Ekdalen.
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt bygg- och miljönämnden att upprätta
en detaljplan för Södra Ekdalen med planprogrammet som grund.
3. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta en gatukostnadsutredning för Södra
Ekdalen.

Sammanfattning av ärendet
Den nionde april 2018 beslutade Kommunstyrelsen, KS § 35, att uppdra Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta program till detaljplan för Södra Ekdalen.
Södra Ekdalen är beläget i sydvästra Rönninge och omfattar cirka 18 hektar och innehar
höga kultur- och naturvärden. Inom området finns ett 10-tal fastigheter bebyggda med
permanentbostäder i form av enbostadshus. Planprogrammet framhåller riktlinjer och
utgångspunkter inför kommande detaljplanearbete. Syftet med planprogrammet är att
utreda förutsättningarna för förtätning och bevarande av värdefull natur- och kulturmiljö
inom Södra Ekdalen. Syftet är också att utreda utbyggnad av det kommunala vatten- och
avloppssystemet samt vägnätet. Totalt föreslås ett 40-tal friliggande småhus med
fastighetsstorlek om 1200 kvadratmeter och 800 kvadratmeter prövas under
detaljplanearbetet. Parhus kan bli aktuellt inom en del av planområdet. Programmet var
ute på samråd under mars och april 2019 och ett öppet hus hölls för berörda
fastighetsägare. Inkomna synpunkter handlade bland annat om föreslagen nybyggnation,
strandskydd, natur och trafiksäkerhet. Med hänsyn till höga naturvärden föreslås delar av
planområdet undantas från exploatering. Under kommande detaljplanearbete behöver
frågor som rör dagvatten, översvämning, kulturmiljö, markföroreningar och väg- och
VA-projektering utredas vidare. En gatukostnadsutredning behöver tas fram parallellt
med detaljplanearbetet.
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Ärendet
Den nionde april 2018 beslutade Kommunstyrelsen, KS § 35, att uppdra Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta program till detaljplaner för Södra Ekdalen.
Beslutet om att upprätta ett program grundade sig på en förstudie, Förstudie för
planläggning av Södra Ekdalen, 2018.
Södra Ekdalen är beläget i sydvästra Rönninge och omfattar cirka 18 hektar. Inom
området finns ett 10-tal fastigheter bebyggda med permanentbostäder i form av
enbostadshus. Resterande fastigheter är obebyggda. Kommunen äger tre fastigheter
inom planområdet, varav två är vägfastigheter. Delar av planområdet är utpekat som
Kulturhistorisk viktig helhetsmiljö och Kulturhistorisk värdefull närmiljö enligt tidigare
framtagen inventering från 1986. Höga naturvärden finns inom området och strandskydd
råder om 100 meter på land och i vatten. Inom planområde finns tidigare verksamheter,
handelsträdgård, ljusfabrik och åkeri/upplag, som kan ha orsakat föroreningar.
Planprogrammet framhåller riktlinjer och utgångspunkter inför kommande
detaljplanearbete. Ett planprogram är inte juridisk bindande så som en detaljplan är.
Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för förtätning och bevarande
av värdefull natur- och kulturmiljö inom Södra Ekdalen. Syftet är också att utreda
utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppssystemet samt vägnätet. Totalt föreslås
ett 40-tal friliggande småhus med fastighetsstorlek om 1200 kvadratmeter prövas inom
ramen för kommande detaljplan. Inom fastigheten Uttringe 1:57 föreslås mindre
fastighetsstorlekar om minst 800 kvadratmeter och eventuellt en annan bebyggelsetyp
såsom parhus prövas.
Den 11 mars 2019 beslutade kommunstyrelsen, KS § 23, att ställa ut programmet på
samråd och remiss. Samrådet pågick mellan den 22 mars till den 26 april 2019 och den
10 april hölls ett öppet hus för berörda fastighetsägare. Under programsamrådet inkom
ett trettiotal yttranden från både sakägare och remissinstanser. Dessa yttranden
handlade bland annat om antalet föreslagna byggrätter, strandskydd, natur och
trafiksäkerhet. Framförallt riktades kritik till det grönområde som föreslagits inom
planområdet samt kritik till den framtagna naturvärdesbedömningen, framtagen i augusti
2012, Naturvärdesbedömning av naturområde Södra Ekdalen, Adoxa Naturvård, 2012.
Efter att programmet varit ute på samråd togs en ny naturvärdesinventering, en
ekologisk utredning och en fladdermusinventering fram. Utredningarna visade på stora
bevarandevärden gällande djur- och naturvärden. Programmet har reviderats efter
samråd, bland annat med anledning av utredningarna.
I januari och februari 2021 bjöds fastighetsägarna inom planområdet in till digitala och
fysiska informationsmöten gällande de nya naturutredningarna och hur de påverkat
programförslaget. Under mötena presenterades även att gatukostnader kommer att tas
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ut i samband med utbyggnaden och att kostnaderna troligtvis kommer att bli högre än
exempelvis i Karlskronaviken.
Kommande detaljplanearbete
Under kommande detaljplanearbete behöver flera utredningar tas fram. Det handlar
bland annat om frågor som rör dagvatten, översvämning, kulturmiljö och
markföroreningar. Parallellt med detaljplanen kommer en gatukostnadsutredning att tas
fram. Till grund för både detaljplan och gatukostnadsutredningen behövs bland annat en
vägprojektering och kompletterande geotekniska utredningar.

Finansiering
I oktober 2020 presenterade plan- och exploateringsenheten en tidig kalkyl på
gatukostnader för Södra Ekdalen vid kommunstyrelsens arbetsutskott.
En preliminär bedömning, utan erforderligt projekteringsunderlag, indikerar på höga
gatukostnader antingen för fördelningsområdet eller för skattekollektivet.
Gatukostnaderna inom planområdet uppskattas till omkring 20 miljoner kronor.
Projektbudgeten är till stor del beroende av gatukostnadsfördelningen, det vill säga hur
stor del kommunen bedömer det skäligt att belasta fördelningsområdet med
gatukostnader och hur stor del som ska finansieras av skattekollektivet. Utan
gatukostnadsersättning uppskattas projektbudgeten till cirka - 16 miljoner kronor.
Plankostnader
Ett plankostnadsavtal föreslås tecknas mellan kommunen och de två större markägarna
inom planområdet. För övriga fastighetsägare som får möjlighet till nybyggnation tas en
plankostnad ut vid beviljat bygglov.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av planarkitekter Cecilia Törning och Johanna Henningsson.

Christina Lood
Förvaltningschef

Elisabeth Argus
Plan- och exploateringschef

Bilagor
Bilaga 1. Planprogram till detaljplan för Södra Ekdalen, upprättat i mars 2021
Bilaga 2. Programsamrådsredogörelse
Bilaga 3. Undersökning av miljöpåverkan enligt MB 6 kap. 5 §
Bilaga 4. Naturvärdesbedömning, ADOXA Naturvård, 2012 och rev 2019
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Bilaga 5. Naturvärdesinventering, Ekologigruppen AB, 2019
Bilaga 6. Inventering av fladdermöss, Ekologigruppen AB, 2019
Bilaga 7. Ekologisk utredning, AFRY, 2020
Bilaga 8. Markteknisk undersökningsrapport, Bjerking AB, 2016
Bilaga 9. PM Geoteknik, Bjerking AB, 2016
Bilaga 10. Arkeologisk utredning etapp 2, Stiftelsen Kulturmiljövård, 2012
Bilaga 11. Minnesanteckningar från informationsmöten med boende, 2021
Bilaga 12. Kommentarer på inkomna yttranden efter programsamråd - Södra Ekdalen
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Svar på Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2021/2022
(T22)
Trafikförvaltningen inom Region Stockholm har översänt en bruttolista med förslag på
trafikförändringar avseende bland annat linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstid inför
tidtabellsskiftet i december 2021 (T22). Årets trafikförändringsremiss är präglad av Covid-19
och pandemin och de förändrade resandenivåer som förväntas med anledning av pandemin.
Det finns inga föreslagna trafikförändringar som berör Salem kommun.
Trafikförvaltningen önskar särskilt detta år att få ta del remissinstansernas prioriteringar av
förslagen. Förslagen kommer att utredas ytterligare innan beslut om eventuellt
genomförande tas.
Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem,
Södertälje och Tyresö) står gemensamt bakom detta remissyttrande vad gäller svar på remiss
inför trafikförändringar i SL-trafiken 2021/2022 (T22).
Ärendet beskrivs i remissyttrande daterat den 13 april 2021.
Här finns övriga underlag.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen överlämnar Södertörnskommunernas yttrande som svar på remissen.
______________________
Delges:
Södertörnskommunerna
Arkivet

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

Avsändare

2021-04-13

Södertörnskommunerna
registrator.tf@sll.se.
Diarienummer TN 2020-1386

Remissyttrande från
Södertörnskommunerna över
trafikförändringar i SL-trafiken
2021/2022 (T22)
Trafikförvaltningen inom Region Stockholm har översänt en bruttolista med förslag
på trafikförändringar avseende bland annat linjesträckningar, turtäthet och
trafikeringstid inför tidtabellsskiftet i december 2021 (T22). Årets
trafikförändringsremiss är präglad av Covid-19 och pandemin och de förändrade
resandenivåer som förväntas med anledning av pandemin.
Trafikförvaltningen önskar särskilt detta år att få ta del remissinstansernas
prioriteringar av förslagen. Förslagen kommer att utredas ytterligare innan beslut om
eventuellt genomförande tas.
Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn,
Salem, Södertälje och Tyresö) har, utifrån Södertörns utvecklingsprogram och sitt
mångåriga samarbete, tagit fram det här gemensamma remissvaret. Södertörns
remissyttrande behandlar övergripande och långsiktiga frågor om kollektivtrafiken
och dess utveckling. Kommunerna kommer lämna egna kommunspecifika
synpunkter på förslagen i T22.
Trafikförvaltningen önskar svar senast den 4 juni 2021. Södertörnskommunerna har
fått förlängd svarstid till 8 juni.
Södertörn bidrar till Stockholmsregionens utveckling och tillväxt
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. Förutsättningarna är goda för såväl ett ökat
bostadsbyggande som utveckling av arbetstillfällen på Södertörn både på kort och
lång sikt, men det kräver fullföljda insatser i infrastrukturen för förbättrad
tillgänglighet inte minst för kollektivtrafiken.
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Södertörnskommunernas fem prioriterade åtgärder i
transportsystemet
Södertörnskommunerna är eniga om nedanstående fem prioriterade
infrastruktursatsningar:
•
•
•
•
•

Tvärförbindelse Södertörn - binder samman regionen
Ny passage Södertälje kanal – för att viktiga samhällsfunktioner i
Stockholmsregionen inte ska riskera att slås ut.
Ny bytespunkt i Flemingsberg – förbättrar den storregionala
tillgängligheten
Stopp i Södertälje Syd för ny regionaljärnväg – ger nytta för den regionala
arbetspendlingen
Spår till Tyresö – utredning behövs för att framtidssäkra kapacitet för
kollektivtrafiken på Östra Södertörn

Åtgärderna är alla nödvändiga och avgörande för att uppnå en god tillgänglighet,
binda ihop regionen, bryta segregation, förbättra matchningen på arbetsmarknaden
samt för att Södertörn ska kunna fortsätta växa och bidra till den regionala
utvecklingen och sammanhållningen.
Framtidens kollektivtrafik på Södertörn
Nedan sammanfattas de viktigaste behoven för framtidens kollektivtrafik på
Södertörn
1. Tvärkopplingar
Förutsättningarna för resor på tvären med kollektivtrafik är idag bristfälliga på
Södertörn. I de analyser som Trafikförvaltningen tagit fram i arbetet med
Kollektivtrafikplan 2050 är det tydligt att tvärresandet med kollektivtrafiken har
mycket stor potential att öka på Södertörn. Södertörnskommunerna anser att den
långsiktiga inriktningen ska vara att de regionala stadskärnorna Flemingsberg,
Haninge, Skärholmen/Kungens kurva och Södertälje knyts samman med attraktiv
kapacitetsstark kollektivtrafik. På kortare sikt behövs attraktiv stombusstrafik för
tvärresor mellan Södertörnskommunerna. 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. Södertörnskommunerna välkomna fler kreativa idéer på
nya busslinjer på tvären och hade gärna sett förslag på detta i T22.
Tvärförbindelse Södertörn skapar förutsättningar för effektiv stombusstrafik och är
avgörande för att binda samman regionen med möjligheter till en mer hållbar
arbetspendling mellan kommunerna.
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2. Bytespunkter
På Södertörn finns flera stora och viktiga hållplatser, terminaler, bytespunkter som
många resenärer passerar dagligen (exempelvis Flemingsberg, Huddinge, Södertälje
C, Tumba, Fittja, Skärholmen, Handen, Västerhaninge, Hallunda med flera). Många
av Södertörns invånare passerar också bytespunkterna Liljeholmen och Gullmarsplan
dagligen och båda dessa är viktiga knutpunkter för Södertörnsbor.
Flemingsberg är ett av Stockholmsregionen viktigaste utvecklingsområden och med
en utbyggd bytespunkt stärks den storregionala och nationella tillgängligheten och
avlastar andra delar av trafiksystemet. Här möts många olika trafiklösningar som
behöver samspela med övrig stadsutveckling.
3. Kapacitetsstark kollektivtrafik i Sydöstra sektorn
Tyresö kommun är en av få kommuner i länet som idag helt saknar spårburen
kollektivtrafik. Planering och utredningar behöver snarast starta för att säkra
kapacitet i kollektivtrafiksystemet på längre sikt. I ett första steg handlar det om
utredning för spårburen trafik till Tyresö mot Stockholm och i ett andra steg vidare
från Tyresö mot övriga regionala stadskärnor såsom Haninge och Flemingsberg.
För sydostsektorn är även färdigställandet av dubbelspåret längs hela Nynäsbanan en
viktig investering på längre sikt för att säkerställa framkomligheten på järnvägen för
både person- och godstrafik.
4. Kapacitetsstark kollektivtrafik i Sydvästra sektorn
De långa restiderna mellan Södertälje C och Stockholm är en välkänd brist. I väntan
på färdigställande av spårburen kollektivtrafik finns behov av att stärka upp
busstrafiken i flera stråk. Det gäller motorvägsbussar längs E4/E20-stråket Nykvarn/Södertälje-Kungens kurva/Skärholmen-Stockholm samt längs delar av väg
226/Huddingevägen mot Stockholm och mellan olika målpunkter som
Tumba/Södra porten/Hallunda.
Södertörnskommunerna anser att ett stopp vid Södertälje Syd för de nya
höghastighetstågen i enlighet med avtalet inom Sverigeförhandlingen är nödvändigt
för att optimera nyttan för både den regionala arbetspendlingen som
ändpunktsresandet på de nya stambanorna.
Övriga synpunkter
Södertörnskommunerna vill att Region Stockholm utarbetar finansieringslösningar
för objekt med stor regional nytta, där medel avsätts i länsplan genom exempelvis
särskilda potter. På så sätt kan man åstadkomma kostnadseffektiva satsningar med
stor samhällsnytta, utan att väghållaransvaret eller kommungränser utgör
begränsningar. Komplicerade finansierings- och förhandlingsprocesser riskerar att
samhällsekonomiskt lönsamma åtgärder helt uteblir. Dit hör exempelvis investeringar
i framkomlighetsåtgärder för busstrafiken.
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Södertörnskommunerna står fast vid vår ståndpunkt att det behöver finnas
valmöjligheter, så kallad parallelltrafik, mellan spår och buss i vissa reserelationer
exempelvis mellan bostadsområden och skolor där det är uppenbart att bussen fyller
ett komplement till spårtrafiken och där man riskerar att tappa resenärer om man
bara erbjuder det ena alternativet. Bussen når ett finmaskigare nät och fler
målpunkter: Parallelltrafik skapar också en robusthet i kollektivtrafiksystemet vid
störningar. Vi anser därför att Regionen ska ompröva sin nuvarande inställning till
parallelltrafik.
För de stråk där spårtrafik saknas är direktbussarna avgörande för att
kollektivtrafiken fortsatt ska vara konkurrenskraftig. Södertörnskommunerna är
därför positiva till den utökning av busstrafiken under dagtid som föreslås i T22 för
bussarna mellan exempelvis Tyresö och Stockholm C.
Trafikförvaltningen beskriver i T22 hur man pga minskat resande nu arbetar med att
identifiera åtgärder som ska möta resenärernas förändrade resandebehov och beteende efter pandemin. Detta arbete är Södertörnskommunerna mycket nyfikna på
och har förhoppningar om att en översyn av exempelvis biljettsortiment och utökade
service och mobilitetstjänster kan leda till bättre service och att fler som kan nyttja
kollektivtrafiken i framtiden. Södertörnskommunerna anser att Trafikförvaltningen i
samband med denna översyn gärna ser över möjligheten att ta med cykel i
kollektivtrafiken.
I T22-remissen uppmärksammas att begreppet trygghet i kollektivtrafiken har fått en
delvis ny innebörd och ökat fokus under pandemin och att Trafikförvaltningen
därför arbetar med att utveckla trygghetserbjudandet till resenär.
Södertörnskommunerna är gärna med och bidrar i detta viktiga arbete för att uppnå
en god trygghet och samverkar med Trafikförvaltningen och andra aktörer i dessa
frågor.
Trafikförvaltningen föreslår neddragningar av kvälls- och nattrafik på ett antal
busslinjer. Södertörnskommunerna anser att det är olyckligt. Turerna det gäller är
främst natt mot lördag och söndag, men resenärer som arbetar obekväma arbetstider,
och är beroende av kollektivtrafik, kan drabbas starkt negativt av detta. Det är i
många fall också det enda realistiska sättet att ta sig hem från restaurang- och
nöjesetablissemang.
Avslutningsvis vill Södertörnskommunerna framföra att vi tycker att
trafikförändringsremisserna de senaste åren har blivit tydligare och lättare att förstå
exempelvis genom de kartskisser som tydliggör de förändringar som föreslås. Men
förståelsen och acceptansen för de prioriteringar som behöver göras ökar hos både
medborgare och politik om motiven gjordes mer transparenta och redovisades
tydligare. Det skulle också underlätta dialogen mellan kommunerna och regionen.
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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
Gunilla Lindstedt
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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Funktionshindersplan 2021-2026

Funktionshinderplanen syftar till att ange riktningen för den framtida planeringen av
omsorgen för funktionsnedsatta i Salems kommun. I planen anges ett antal strategiska
områden som är i fokus för att på bästa sätt möta kommuninvånarnas behov av stöd och
omsorg. I planen ingår en prognos avseende det framtida behovet av platser för
boendeformerna gruppbostad och servicebostad enligt LSS. Kommunala rådet för
funktionshinderfrågor (KRF) har tagit del av planen.
Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde den 20 april 2021 där nämnden
beslutade att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Funktionshindersplan 2021-2026.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Funktionshindersplan 20212026.
______________________
Delges:
Socialnämnden

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-12-10
SN/2020:129:748
1 av 2
Socialförvaltningen
Jonas Berkow
Utredare
Socialnämnden

Funktionshinderplan 2021-2026
Förslag till beslut
1. Socialnämnden beslutar att godkänna Funktionshinderplan 2021-2026.
2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna Funktionshinderplan
2021-2026.

Sammanfattning av ärendet
Funktionshinderplanen syftar till att ange riktningen för den framtida planeringen av
omsorgen för funktionsnedsatta i Salems kommun. I planen anges ett antal strategiska
områden som är i fokus för att på bästa sätt möta kommuninvånarnas behov av stöd och
omsorg. I planen ingår en prognos avseende det framtida behovet av platser för
boendeformerna gruppbostad och servicebostad enligt LSS. Kommunala rådet för
funktionshinderfrågor (KRF) har tagit del av planen.

Ärendet
Planen utgår från principen om mänskliga rättigheter som handlar om alla människors lika
värde och rätt. Detta betonas i FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att uppnå
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett
samhälle med mångfald som grund.
Det prognostiserade behovet av platser i gruppbostad till följd av befolkningsutvecklingen
innebär en ökning från 19 platser i dagsläget till 21 i slutet av prognosperioden.
Motsvarande ökning för servicebostad är från 21 till 24 platser år 2030.
Personer med funktionsnedsättning kan få stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Funktionshinderplanen innehåller
en genomgång av insatser och stöd enligt LSS och SoL i Salems kommun.
Kommunens politiska mål är kopplade till arbetet inom funktionsnedsättningsområdet
och respektive enhet inom verksamhetsområdet har utifrån de övergripande målen
framtagit egna mål. De politiska målen samverkar till att skapa en så god verksamhet som
möjligt för brukarna.
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Inledning
Funktionsnedsättning innebär en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det
kan vara i olika grad och påverka livet olika mycket. En del föds med en funktionsnedsättning, medan
andra får dem till följd av till exempel en sjukdom eller olycka. En funktionsnedsättning kan vara
tillfälligt eller hela livet.
Funktionshinderplanen syftar till att ange riktningen för den framtida planeringen av omsorgen för
funktionsnedsatta i Salems kommun. I planen, som avser perioden 2021-2026, anges ett antal
strategiska områden som är i fokus för att på bästa möjliga sätt möta kommuninvånarnas behov av
stöd och omsorg. Planen har varit på remiss hos Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF).

Socialstyrelsens definitioner
Funktionsnedsättning
Funktionsnedsättning definieras som nedsättning av en fysisk, psykisk eller intellektuell
funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan vara medfödd, uppstå på grund av sjukdom och kan
vara bestående eller tillfällig.
Funktionshinder
Funktionshinder definieras som den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person
i relation till omgivningen. Det kan vara svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet och bristande
delaktighet i arbetslivet, sociala relationer, fritids- och kulturaktiviteter, utbildning samt demokratiska
processer. Främst handlar det om bristande tillgänglighet och anpassning av omgivningen.
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Nationell styrning
Utgångspunkten för planen är principen om mänskliga rättigheter som handlar om alla människors
lika värde och lika rätt. Detta betonas i FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Konventionen är antagen och gäller i Sverige sedan år 2009. Alla lagar och all offentlig verksamhet i
Sverige ska följa konventionens artiklar. Konventionen utgår från grundläggande principer som
jämlikhet och icke-diskriminering. Personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett
självständigt liv och delta i samhället på lika villkor som alla andra. Tillgänglighet är en allmän princip
i konventionen, både gällande fysisk miljö samt information och kommunikation. Konventionen
bygger på att funktionshinder går att förebygga och ta bort genom att förändra i miljö och omgivning.
Personer med en funktionsnedsättning är konventionens så kallade rättighetsbärare och har de
rättigheter som ingår i konventionen. Människor med funktionsnedsättning ska kunna delta helt och
fullt i samhället.

Grundläggande principer i konventionen (artikel 1–4)
I förord och artikel 1 fastslås att syftet med konventionen är att se till att människor med
funktionsnedsättning får full och lika tillgång till mänskliga rättigheter. Konventionen anger inte några
nya rättigheter utan tydliggör vad befintliga rättigheter innebär i förhållandet till människor med
funktionsnedsättning. I artikel 1 beskrivs vilka konventionen omfattar: ”Personer med
funktionsnedsättning innefattar bland annat personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella
eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika hinder kan motverka deras fulla
och verkliga deltagande i samhället på samma villkor som andra.” Artikel 3 fastställer principerna för
hur människor med funktionsnedsättning ska kunna delta fullt ut i samhället.
Följande regler gäller för allt i konventionen:
1. Respektera att alla har lika värde och att var och en ska kunna bestämma om sig själv, kunna välja
samt klara sig så bra som möjligt själv.
2. Ingen ska diskrimineras.
3. Alla ska kunna vara med i samhället.
4. Respektera att personer med funktionsnedsättning är olika precis som andra.
5. Alla ska ha samma möjligheter.
6. Samhället ska vara tillgängligt.
7. Kvinnor och män ska behandlas lika.
8. Respektera att barn med funktionsnedsättning kan utvecklas och för deras rätt att vara en person
med eget namn.
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Artikel 4 Allmänna åtaganden
Artikeln handlar om att respektera, skydda och främja rättigheterna. Här fastslås att människor med
funktionsnedsättning har rätt att påverka utvecklingen av viktiga frågor som berör dem och att
samhället ska samarbeta med personer med funktionsnedsättning och intresseorganisationer för att
säkerställa att rättigheterna i konventionen uppfylls.
Rättighetsartiklarna (artikel 5–30)
Rättighetsartiklarna går igenom olika områden; bland annat hälsa, utbildning, familjeliv, habilitering,
rehabilitering, arbete, rättsligt skydd, sport och fritid.
Procedurregler (artikel 31–50)
Artiklarna inom denna del av konventionen handlar om hur tillämpning och övervakning av
konventionen ska gå till i varje land och i FN, staternas rapportering till FN:s övervakningsorgan,
samarbete mellan staterna med mera. I Artikel 33 beskrivs nationellt genomförande och
övervakning. Varje stat som antagit konventionen ska inrätta en samordningsfunktion på
regeringsnivå för frågor avseende förverkligandet av konventionen inom olika sektorer och på olika
plan. Det ska finnas ett oberoende nationellt organ som ska övervaka genomförande och efterlevnad
av konventionen. Artikel 34 handlar om den kommitté som övervakar hur rättigheterna i
konventionen följs. Två år efter att ett land har ratificerat konventionen ska en rapport lämnas till
kommittén och därefter vart fjärde år.
Det frivilliga protokollet
Vid sidan av FN:s konvention finns det frivilliga protokollet som Sverige ratificerade i mars 2016.
Protokollet ger enskild eller funktionshinderorganisation möjlighet att klaga till
övervakningskommittén om någon anser att hans eller hennes rättigheter i konventionen är kränkta.
Först måste dock ”alla inhemska rättsmedel vara uttömda”. Fallet måste ha prövats i samtliga rättsliga
instanser såsom förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstol. Därefter går det att
föra ett ärende vidare till övervakningskommittén.

Nationellt mål för funktionshinderspolitiken
Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full
delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet
ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet beaktas.

Funktionsnedsättningsområdet i Salems kommun
I Salems ansvarar socialnämnden för stöd och service till personer med funktionsnedsättning.
Myndighetsenheten utreder behov för personer med funktionsnedsättning och fattar beslut om
insats enligt LSS (bilaga 3) eller bistånd enligt SoL (Bilaga 5). Myndighetsenheten samverkar med
Individ- och familjeomsorgen samt med Barn och familj och Vuxenenheten. Verksamhetsområde för
personer med funktionsnedsättning utför insatserna för de personer som får bifall från myndighet
och bistånd. En biståndsbedömd insats ska verkställas inom tre månader, annars riskerar kommunen
vite. Insatser till personer med funktionsnedsättning berör relativt få personer. Enligt Socialstyrelsens
statistik1 hade 112 unika personer insatser enligt LSS i Salem 2019, varav 38 insatser avsåg boende
för vuxna.
1

Socialstyrelsen, ”Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade” (2019).

5

Prognos
Syfte
Syftet är att prognostisera det framtida behovet av boende för personer med funktionsnedsättning
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Prognosen avser det framtida
behovet av platser för boendeformerna gruppbostad och servicebostad enligt LSS under tidsperioden
2020-2030.

Metod
Prognosen utgår från Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) metodstöd för prognostisering av
boenden enligt LSS2 samt omvärldsbevakning avseende andra kommuners tillvägagångssätt.
Behovsprognosen är uppbyggd i två delar. Prognosens första del utgörs av behovet till följd av
förväntad befolkningsutveckling i Salems kommun. Den senaste befolkningsprognosen (bilaga 1) visar
att befolkningen väntas öka från närmare 17 000 i dagsläget (16 803) till drygt 19 000 (19 205) år
2030. Det prognostiserade behovet av LSS-boende är beräknat genom att applicera medelvärdet av
andelen brukare med beslut om insats (gruppbostad respektive servicebostad) de senaste tre åren
(2018-2020) i relation till motsvarande befolkningsantal enligt SCBs befolkningsstatistik på aktuell
befolkningsprognos för Salems kommun år 2020-2030.
Den andra delen av prognosen utgörs av en behovsinventering av uppskattat behov av boende för
individer inom verksamheten utifrån intervjuer med enhets- och verksamhetschefer. Målgrupp för
behovsinventeringen är personer i åldrarna 15-30 år med insatserna daglig verksamhet, korttidshem
och barn med övriga insatser (familjehemsplacering, familjebehandling, avlastning och avlösning
enligt LSS). För de individer där det inte har varit möjligt att uppskatta tidpunkt för behov av att flytta
till ett LSS-boende har ett antagande gjorts att flytt sker vid 25 års ålder enligt SKR:s riktvärde.
Statistik har inhämtats från följande källor:
● Kommunens interna verksamhetssystem, Treserva
● Salems kommuns befolkningsprognos
● Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada
● SCBs befolkningsstatistik
● Socialstyrelsens statistik över insatser enligt LSS
Avgränsning och tolkning av resultat
Prognosen avser insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, vilken kan utformas som
en gruppbostad eller servicebostad. Att förutse individuella behov flera år fram i tiden är mycket
svårt. Det finns en rad faktorer som kan påverka prognosen. Uppskattade behov är individuella och
kan komma att förskjutas i tid beroende på individens aktuella situation. Det kan ske större
förändringar mellan åren i exempelvis utflödet, dvs. att personer flyttar eller avlider. Angivna siffror
ska därför ses som uppskattningar och tolkas med försiktighet.
2

Stöd för prognos av boende enligt LSS, Sveriges Kommuner och Regioner 2020.

6

Antal personer med boende enligt LSS i Salem 2015-2020
Gruppbostad
Antal
Diagram 1. Antal personer med pågående insats i gruppbostad enligt LSS, Salems kommun år
2015-2020. Källa: Treserva

År 2015-2020 har 18-19 personer i Salems kommun haft insatsen gruppbostad.
Ålder
Diagram 2. Åldersfördelning för personer med pågående insats i gruppbostad enligt LSS, Salems
kommun år 2020. Källa: Treserva

Av de boende i gruppbostad i Salems kommun är 10 personer 20-49 år och 9 är 50-69 år.
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Servicebostad
Antal
Diagram 3. Antal personer med pågående insats i servicebostad enligt LSS, Salems kommun år
2015-2020. Källa: Treserva

21 personer i Salems kommun har insatsen servicebostad, vilket är en ökning med 5 personer sedan
2015.
Ålder
Diagram 4. Åldersfördelning för personer med pågående insats i servicebostad enligt LSS, Salems
kommun år 2020. Källa: Treserva

Av de boende i servicebostad i Salems kommun är 14 personer 20-49 år och 7 är 50-79 år.
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Prognos enligt befolkningsutveckling
Gruppbostad
Diagram 5. Prognostiserat behov av platser i gruppbostad till följd av befolkningsutveckling, Salems
kommun 2020-2030.

Behovet av platser i gruppbostad till följd av befolkningsutvecklingen ökar från 19 till 21 under
prognosperioden.

Servicebostad
Diagram 6. Prognostiserat behov av platser i servicebostad till följd av befolkningsutveckling, Salems
kommun 2020-2030.

Behovet av platser i servicebostad till följd av befolkningsutvecklingen ökar från 21 till 24 under
prognosperioden.
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Behovsinventering
Utöver prognosen enligt befolkningsutvecklingen har en behovsinventering genomförts.
Utgångspunkten för behovsinventeringen är en bedömning av känt behov på individnivå i Salems
kommun. Inhämtningen bygger på genomförda intervjuer med enhets- och verksamhetschefer
avseende tillkommande behov av platser i gruppbostad respektive servicebostad. Målgruppen för
behovsinventeringen är personer i åldrarna 15-30 år med insatserna daglig verksamhet, korttidshem
och barn med övriga insatser (familjehemsplacering, familjebehandling, avlastning och avlösning
enligt LSS). Hänsyn har tagits till eventuella dubbletter; att en individ kan ha flera pågående insatser.
Gruppbostad
Tabell 1. Tillkommande behov av platser i gruppbostad enligt behovsinventering.

2020

2021
1

2022
2

2023

2024

2

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1

Totalt bedöms 6 tillkommande personer ha behov av gruppbostad under tidsperioden 2020-2030.

Servicebostad
Tabell 2. Tillkommande behov av platser i servicebostad enligt behovsinventering.

2020
2

2021
1

2022
2

2023
2

2024
1

2025
3

2026

2027

2028
1

2029
1

2030
3

Totalt bedöms 16 tillkommande personer ha behov av servicebostad under tidsperioden 2020-2030.
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Sammanställning av platsbehov
Av tabell 3 och 4 framgår det uppskattade behovet av platser enligt befolkningsutveckling och
behovsinventering för gruppbostad respektive servicebostad.
Gruppbostad
Tabell 3. Behov av platser i gruppbostad enligt befolkningsprognos och behovsinventering,
Salems kommun 2020-2030.
År

Behov av platser enligt
befolkningsutveckling
(befolkningsprognos)

Känt behov inom
verksamheten
(behovsinventering)

2020

19

2021

19

1

2022

19

2

2023

19

2

2024

20

2025

20

2026

20

2027

21

2028

21

2029

21

2030

21

1
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Servicebostad
Tabell 4. Behov av platser i servicebostad enligt befolkningsprognos och behovsinventering,
Salems kommun 2020-2030.
År

Behov av platser enligt
befolkningsutveckling
(befolkningsprognos)

Känt behov inom
verksamheten
(behovsinventering)

2020

21

2

2021

21

1

2022

21

2

2023

21

2

2024

22

1

2025

22

3

2026

23

2027

23

2028

23

1

2029

23

1

2030

24

3
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Sammanställning av LSS-boenden i Salems kommun
Tabell 5. LSS-boenden i Salems kommun.
Gruppbostad

Servicebostad

Korttidshem

Externt köpta platser

Vilhelmsdalsvägens
gruppbostad
Regi: Salems kommun
Antal platser: 5
Belagda platser: 5

Säbytorgsvägens
servicebostad
Regi: Salems kommun
Belagda platser: 9

Vattentornets
Korttidshem
Regi: Salems kommun
Antal platser: 4

Gruppbostad
Regi: Privat
Antal platser: 5

Söderby Gärde
Regi: Privat (Frösunda)
Antal platser: 10
Belagda platser: 8
Renovering påbörjades
hösten 2020 och
beräknas vara klar den
1 januari 2021.
Tillfälligt boende är
Söderbypark.

Emanuel Birkes
servicebostad våning 3
Regi: Salems kommun
Belagda platser: 7

Planerad gruppbostad
2022 byggs ett
gruppboende i Södra
Hallsta med 5-6
platser. Anbud om
drift.

Dånviksvägens
servicebostad
(Rönninge)
Regi: Salems kommun
Belagda platser: 5

Gruppbostad
Salems kommun har en gruppbostad för 5 personer i egen regi (Vilhelmsdalsvägens gruppbostad).
I Södra Hallsta, nära Rönninge centrum, planeras en ny LSS-gruppbostad till 2022-2023 med cirka 5-6
lägenheter och gemensamhetslokaler samt personalutrymmen. Det är i nuläget oklart om
gruppbostaden kommer att drivas i egen regi eller läggas ut för upphandling. I privat regi finns 10
platser i gruppbostad och 5 platser köps externt.
Servicebostad
Dånviksvägens servicebostad i Rönninge är nybyggd och består av 5-6 platser där inflyttning ägde
rum i juli 2020. För servicebostäder finns inte ett fast antal platser. Uppstår behov för målgruppen
och gynnande beslut finns tas ärendet upp i kommunens Bogrupp som fattar beslut om
bostadsobjekt. I Salems kommun finns inga personer med ej verkställda beslut om LSS-boende, dvs.
det finns ingen kö till LSS-boenden.
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Övriga förutsättningar
Ytterligare förutsättningar, inom kommunen och i omvärlden, kan påverka prognos och planering av
LSS-boenden. Prognosen påverkas av ett utflöde, att personer avlider eller flyttar. Av de boende i
gruppbostad i Salems kommun är 9 personer i åldern 50-69 år och i servicebostad är 7 personer
50-79 år. Det är tänkbart att ett antal personer, främst med insatsen servicebostad, övergår till
äldreomsorgen vid 65 års ålder. Befolkningsutvecklingen, bostadsmarknaden, lagförändringar och
enskilda tendenser att söka stöd kan påverka prognosen.

Slutsats
Antalet personer i Salems kommun med pågående insats i gruppbostad enligt LSS har under år
2015-2020 legat stabilt på 18-19. Motsvarande antal för servicebostad har uppgått till cirka 20
personer.
Av prognosen framgår ett mycket litet tillkommande behov av platser på grund av
befolkningsutvecklingen. Antalet personer med insatsen gruppbostad uppgår i dagsläget till 19 och
prognostiseras till följd av befolkningsutvecklingen till 21 personer i slutet av prognosperioden.
Motsvarande antal för servicebostäder är 21 personer i dagsläget och 24 år 2030.
Enligt behovsinventeringen bedöms 6 personer ha behov av gruppbostad under prognosperioden,
vilket motsvarar ca 0,5 personer i genomsnitt per år. Motsvarande siffra för servicebostäder är 16
personer, ca 1,5 personer per år under prognosperioden. Behovsinventeringen beaktar endast
tillkommande behov, men det finns även ett utflöde av personer.
Att bedöma behovet av boendeinsatser utifrån befolkningsstatistik och bedömningar baserade på
kunskaper om enskilda individer innebär ett osäkerhetsmoment och inte nödvändigtvis att
tillkommande personer kommer att ansöka om eller beviljas LSS-bostad. Osäkerheten i prognosen
ökar ju längre fram i tiden prognosen sträcker sig.
Inhämtat underlag samt aktuellt bestånd av LSS-boenden påvisar att Salems kommun har mycket god
kapacitet att möta kommande behov av platser.

14

Insatser och stöd i Salems kommun
I Salems kommun ansvarar socialnämnden för stöd och service till personer med
funktionsnedsättning. Myndighetsenheten utreder behov för personer med funktionsnedsättning
och fattar beslut om insats enligt LSS eller bistånd enligt SoL. Myndighetsenheten samverkar med
Individ- och familjeomsorgen samt med Barn och familj och Vuxenenheten. Verksamhetsområde för
personer med funktionsnedsättning utför insatserna för de personer som får bifall från myndighet
och bistånd.
Personlig assistans
Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ska stärka möjligheten att leva ett
självständigt och oberoende liv. Insatsen ges i hemmet och möjlighet finns att påverka vilka
assistenter som ska ge stöd och service. Tillsammans med brukaren upprättas en genomförandeplan.
Alla assistenter har tystnadsplikt.
Ledsagarservice
Ledsagning ska ge ökade möjligheter att exempelvis delta i samhällslivet, att besöka vänner, delta i
fritidsaktiviteter eller för att promenera. Tillsammans med brukaren och anhörig eller god man
utformas en handlingsplan.
Kontaktperson
Kontaktpersonen fungerar som en vän och medmänniska och ska underlätta för den enskilde att leva
ett självständigt liv, få möjlighet att uppleva nya saker och minska social isolering. Tillsammans med
brukaren utformas en handlingsplan i vilken det framgår vad som ska göra tillsammans.
Avlösarservice i hemmet
Avlösarservice ska möjliggöra för anhöriga eller familjehemsföräldrar att få avkoppling och uträtta
sysslor utanför hemmet. Tillsammans med brukaren planeras utformningen av insatsen och när den
ska ske.
Korttidshem
Korttidshem är ett tillfälligt boende för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning som
har rätt till korttidsvistelse. Syftet är att få rekreation och miljöombyte och att avlasta anhöriga.
Gästerna har tillgång till ett eget rum, gemensamt vardagsrum, kök och personal dygnet runt.
En särskild stödperson finns bland personalen och tillsammans upprättas en genomförandeplan
avseende vistelsen på korttidshemmet. Olika gemensamma aktiviteter erbjuds såsom bakning,
matlagning, film, spel, bowling och museibesök.
Bostad med särskild service
Bostad med särskild service består av gruppbostad och servicebostad. I insatsen bostad med särskild
service ingår förutom omvårdnad även fritids- och kulturaktiviteter. Gruppbostad är ett
bostadsalternativ för personer med omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. Gruppbostaden
består av ett mindre antal lägenheter som är samlade kring gemensamma utrymmen. Servicebostad
är ett mellanting mellan ett helt självständigt boende och ett boende i gruppbostad. En
servicebostad består av ett antal lägenheter med tillgång till gemensam service,
gemensamhetsutrymmen och en fast personalgrupp.
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Daglig verksamhet
Syftet med daglig verksamhet är att erbjuda en meningsfull daglig sysselsättning och social
gemenskap efter individens behov och förutsättningar. Arbetstagaren planerar sina arbetsuppgifter
tillsammans med verksamhetens personal. Arbetsuppgifterna och innehållet varierar i de olika
arbetslagen och anpassas utifrån arbetstagarens förmågor, förutsättningar och behov. Samtliga
arbetslag arbetar med kognitivt och kommunikativt stöd.
Inom daglig verksamhet finns bland annat köksverksamhet, sinnesstimulerande verksamhet,
utomhusaktiviteter, trädgårdsarbete, städning, sortering, logistik, butik och social samvaro.
I arbetslagen bedrivs tillverkning med olika svårighetsgrad. Några exempel är träarbeten,
smyckestillverkning, sömnad av kläder och korttillverkning. Det som tillverkas säljs i den butik som
verksamheten driver. Flera av arbetslagen utför uppdrag gentemot övrig verksamhet, både inom
verksamhetens arbetslag och inom funktionsnedsättningsområdet, men också gentemot andra
förvaltningar.
Sysselsättningen samt träfflokal
Inom socialpsykiatrin erbjuds inom sysselsättningen samt träfflokalen olika aktiviteter som bland
annat syftar till att ge bättre social förmåga och öka möjligheten att få arbete, studera och bryta
isolering. Deltagande i aktiviteter erbjuds i grupp och individuellt. Exempel på aktiviteter är målar-,
hantverks- eller trädgårdsgrupp.
Syftet är att deltagarna ska få:
●
●
●
●
●
●

Bättre struktur på vardagen
Förbättrad social förmåga
Ökad självständighet
Bryta isolering
En känsla av sammanhang
Möjlighet att gå vidare till arbete, praktik eller studier

Besökarmöten genomförs en gång i månaden på sysselsättningen där klienten har möjlighet att
påverka samt få information om det som sker i verksamheten. Alla som arbetar inom socialpsykiatrin
har tystnadsplikt.
Boendestödsteamet samt mobila teamet
Stöd erbjuds till personer som har någon psykiatrisk, neuropsykiatrisk eller kognitiv
funktionsnedsättning. Rätten till stöd grundar sig på reglering i socialtjänstlagen.
Boendestöd är ett anpassat stöd som hjälper och stöttar personer att klara av vardagslivets olika
situationer. Stödet ges utifrån individuella resurser och behov. Klienterna är delaktiga och har
inflytande över det stöd de får. En genomförandeplan upprättas som tydliggör hur klienten ska nå
sina mål. Alla som arbetar på boendestödsteamet samt mobila teamet har tystnadsplikt.
Stödet kan bestå av praktiskt vardagsstöd avseende:
●
●
●
●
●

Struktur
Rutiner
Genomföra vardagliga sysslor
Hantera ekonomi
Hjälp att samverka med myndigheter
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Jagstärkande stöd såsom:
●
●
●
●
●
●
●
●

Vardagliga samtal
Motivering
Stärka självkänslan
Ökad självständighet
Socialt stöd som kan leda till förbättrad social förmåga
Bryta samt minska isolering
Behålla och utveckla det sociala nätverket
Aktivt samhällsdeltagande

Turbunden resa
Insatsen beviljas till personer med funktionsnedsättning för resor till och från verksamheter beviljade
av kommunen, såsom dagverksamhet och korttidsboende. Insatsen beviljas då den enskilde inte kan
tillgodose behovet genom exempelvis allmänna kommunikationer eller färdtjänst.
Personligt ombud
Personligt ombud är en frivillig och kostnadsfri insats som erbjuds personer som har psykiska
funktionsnedsättningar och är 18 år eller äldre. Psykisk funktionsnedsättning innebär att en person
har ett omfattande och långvarigt socialt och/eller kognitivt handikapp som medför hinder för ett
fungerande vardagsliv, och som orsakats av psykossjukdom, allvarlig personlighetsstörning eller
annan långvarig psykisk sjukdom.
Ett personligt ombud kan bland annat vara till stöd och hjälp med:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Kontakter med socialtjänsten
Kontakter med psykiatrin och primärvården
Kontakter med försäkringskassan
Överklaganden
Försäkringsärenden
Samordning av insatser från olika myndigheter och vårdgivare
Att skapa nätverk
Problem med bostad/hyresvärd
Problem med ekonomi

Personligt ombud utgår från individuella behov och problematik. Ombudet har tystnadsplikt.

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF)
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) är ett rådgivande organ samt en remissinstans i
övergripande frågor som berör situationen för personer med funktionsnedsättning i Salems
kommun. Rådet sammanträder fyra gånger per år.
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Mål för funktionsnedsättningsområdet i Salems
kommun
Politiska mål
Nedan framgår de politiska målen och hur de är kopplade till arbetet inom
funktionsnedsättningsområdet. Verksamhetsområdet funktionsnedsättning har brutit ner de politiskt
beslutade målen enligt nedan för att koppla dem till sitt område. Respektive enhet arbetar efter de
politiskt beslutade målen och har egna mål kopplade till detta.
Tillgänglighet
Salems kommun är liten till ytan och det finns en geografisk närhet till varandra och därmed god
tillgänglighet. Medarbetare och chefer ser till att göra sig tillgängliga för samtliga brukare och
samarbetar mellan olika enheter för bästa möjliga insatser för brukarna. Det är viktigt med mänskliga
möten för att bibehålla god psykisk hälsa. Medarbetare och chefer är även tillgängliga digitalt via
mail, chat, sms och telefon; både för brukare och medarbetare. Tillgängligheten mäts i brukarenkäter.
Trygghet
För att öka tryggheten inom medarbetargruppen finns en tvärgrupp med deltagare från respektive
enhet för att skapa ett tryggt diskussionsforum där tvärgruppen kan dela med sig och lära sig hur
verksamheterna förbättras och på så sätt skapa trygghet. Trygghet i medarbetargruppen är mycket
viktigt för att skapa trygghet i samtliga brukargrupper. Brukarens upplevda trygghet mäts i
brukarenkäter.
Miljö
Medarbetare och chefer arbetar för en hållbar miljö och arbetsmiljö genom digitala lösningar,
elcyklar och promenader vilket i sin tur kopplar samman med målet tillgänglighet, närhet till brukare
både fysiskt och digitalt. Vidare görs hållbara val i samband med inköp för att skapa hållbara
verksamheter. I detta ingår att ta beslut som är goda för miljö och i förlängningen ekonomin. Ett
exempel är att använda digitala lösningar istället för fysiska. Inom enheterna är många brukare
involverade i arbetet med miljö genom källsortering och återvinning.
Attraktiv arbetsgivare
Salems kommun har korta geografiska avstånd och ett bra läge för in- och utpendling. Kommunen
erbjuder olika lösningar för friskvård. Funktionsnedsättningsområdet erbjuder utbildningar via
nätverket Forum Carpe för samtliga medarbetare. En gång om året anordnas F-dagen för samtliga
medarbetare inom verksamhetsområdet. Dagen syftar till samhörighet och vidareutbildning. Vidare
erbjuds digitala utbildningar vilket även hänger samman med målen ekonomi, miljö och
tillgänglighet. Verksamhetsområdet anordnar ett antal prova på-aktiviteter inom friskvårdsområdet
varje år för samtliga medarbetare. Målet att vara en attraktiv arbetsgivare är viktigt för att de brukare
som nyttjar verksamheten ska få bästa möjliga stöd och det stöd de har rätt till. De insatser som görs
för att vara en attraktiv arbetsgivare ska komma brukarna till godo i form av ett relevant och
professionellt stöd som uppdateras efter att kunskapen inom funktionsnedsättningsområdet
utvecklas gällande kunskap och forskning. Att vara en attraktiv arbetsgivare hänger även samman
med målet ekonomi. En stabil personalgrupp bidrar till en ekonomi i balans då hög
personalomsättning påverkar ekonomin.
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Ekonomi
Ekonomin inom funktionsnedsättningsområdet är stabil över tid och uppnår en budget i balans.
Verksamhetsområdet gör hållbara val och investeringar i mänskliga värden såsom handledning och
utbildning. För att utnyttja de lokaler som finns på bästa ekonomiska sätt har vissa flyttar gjorts inom
området. Dessa omflyttningar har även genomförts för att optimera tillgängligheten mellan
medarbetare i form av fysisk närhet och i sin tur öka tryggheten för såväl medarbetare som brukare.
Målen inom funktionsnedsättningsområdet hänger ihop på flera olika sätt. Olika cirkulära processer
drivs för att uppnå flera av målen i det dagliga arbetet. Exempel på detta är hur tillgänglighet och
trygghet samverkar inom verksamhetsområdet vilket är beskrivet ovan. Vidare samverkar målen
miljö och attraktiv arbetsgivare med en sund ekonomi. Sammanfattningsvis samverkar de politiska
målen till att skapa en så god verksamhet som möjligt för brukarna.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Bakgrund
Föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)
trädde i kraft den 1 januari 2012. Föreskrifterna ska tillämpas i arbetet med att systematiskt och
fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamhet som omfattas av:
● Hälso- och sjukvårdslagen
● Tandvårdslagen
● Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
● 3 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen
Om ledningssystemet
Ledningssystemet omfattar en kartläggning av de krav och mål som gäller för respektive verksamhet.
Med utgångspunkt från detta har en bedömning gjorts av vilka processer och rutiner som respektive
verksamhet behöver fastställa för att uppfylla krav och mål. Vidare har en beskrivning gjorts av de
aktiviteter som ingår i processerna och för vissa aktiviteter har rutiner utarbetats för att säkra
verksamhetens kvalitet. I ledningssystemet anges hur ansvaret för de olika aktiviteterna är fördelade.
Varje verksamhet har identifierat de processer där samverkan krävs samt utarbetat rutiner för både
intern och extern samverkan. Riskanalyser har genomförts för att bedöma om det finns risk för
händelser som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet.
Brukarundersökningar
Brukarundersökningar genomförs årligen inom samtliga verksamheter kopplade till
funktionsnedsättningsområdet. Syftet är att mäta måluppfyllelse avseende bemötande, nöjdhet,
trygghet, delaktighet och tillgänglighet utifrån de politiska målen. Brukarna har möjlighet att lämna
synpunkter i undersökningarna och resultaten återrapporteras. Måluppfyllelsen har varit mycket hög
för samtliga enheter i brukarundersökningarna.
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Anhörigperspektiv
Anhörigstöd
Från den 1 juli 2009 har kommunen en skyldighet enligt socialtjänstlagen att erbjuda stöd för att
underlätta för anhöriga som vårdar någon som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en
närstående med funktionsnedsättning. Det är viktigt att familjen eller andra betydande personer för
brukaren synliggörs och involveras i stödet och omsorgen. Verksamheterna behöver vara lyhörda för
anhörigas behov. Stöd till anhöriga kan vara direkt, indirekt eller i form av generella serviceinsatser.
Med direkt stöd menas insatser som den anhörige har rätt att söka för egen del. Det kan till exempel
vara utbildning om en funktionsnedsättning, praktisk hjälp i hemmet, föräldrastöd, stödsamtal eller
samordning av insatser. Indirekt anhörigstöd är de insatser som ges till brukaren för att underlätta för
den anhöriga. Insatserna har ett dubbelriktat syfte, brukaren ska få sina behov tillgodosedda och
insatsen ska underlätta för anhöriga. Generella serviceinsatser riktade till anhöriga kan exempelvis
vara rådgivning enskilt eller i grupp, information om till exempel en funktionsnedsättning, sjukdom
eller hjälpmedel och stödjande samtal.
Anhöriga som ger omsorg till närstående
Närmare var femte person i vuxen ålder vårdar, hjälper eller stödjer en närstående3. Med anhöriga
avses alla personer som ger omsorg till en närstående. Med omsorg avses att ge vård, hjälp eller stöd
till en närstående.
Omsorgsgivande är vanligt i alla åldersgrupper, men förekommer i störst utsträckning i åldersgruppen
45-65 år.

● Anhöriga i åldern 30-44 år ger främst omsorg till barn
● Anhöriga i åldern 45-65 år ger huvudsakligen omsorg till föräldrar
● Anhöriga äldre än 65 år ger i hög utsträckning omsorg till make, maka eller partner
Det är ingen större skillnad mellan kvinnors och mäns omsorgsgivande när det gäller tidsomfattning
eller frekvens. Kvinnorna svarar dock oftare för tillsyn, umgänge och personlig omsorg, medan
männen ger mera praktisk hjälp och ekonomiskt stöd.
Många anhöriga som vårdar ser inte sig själva som vårdare. Ofta finns en nära relation till den som
vårdas och det upplevs som naturligt att ta hand om en sjuk familjemedlem. Ibland tar det tid att
förstå att det är vård som utförs.
Ofta hjälper och stödjer en anhörig utan att förstå vad det innebär på sikt. Inom vården och
omsorgen förutsätts det ofta att anhöriga tar det ansvaret. Att hjälpa och stödja en anhörig förändras
med tiden och också behoven av stöd till anhöriga. Därför måste stöd och hjälp till anhöriga passa
varje anhörigs egna behov; ett individuellt anpassat anhörigstöd som även det anpassas efter hur
behoven förändras.

3

Socialstyrelsen (2012). Anhöriga som ger omsorg till närstående.
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Lokalt arbete med anhörigstöd
Socialnämnden är ytterst ansvarig för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som
de behöver. Anhörigstödet ska erbjudas enligt 5 kap. 10 § socialtjänstlagen. Socialnämnden får
årligen del av riktlinjer, uppföljning och vidareutveckling av anhörigstödet.
Socialchefen är ansvarig för förvaltningens verksamhet, inklusive stöd till anhöriga. Socialchefen
ansvarar för det övergripande arbetet med anhörigstödet och att förvaltningen arbetar utifrån lagen.
I ansvaret ingår även att säkerställa att det finns riktlinjer för förvaltningen samt för uppföljning och
vidareutveckling av anhörigstödet.
Det direkta ansvaret för utveckling och tillämpning av anhörigperspektiv ligger på chefsnivå inom
respektive verksamhetsområde. Alla verksamhetschefer ansvarar därmed för att anhörigstödet blir
en integrerad del av verksamheten och att all personal vet hur de ska uppmärksamma och möta
anhörigas behov av stöd. Det är viktigt att familjen eller andra betydelsefulla personer för brukaren
synliggörs och involveras i stödet och omsorgen. Verksamheterna behöver vara lyhörda för anhörigas
behov. Anhörigperspektivet beaktas alltid vid biståndshandläggarnas behovsprövning.

Anhörigkonsulent
Salems kommun har en anhörigkonsulent som ansvarar för det strategiska och specifika arbetet kring
anhörigstöd. Det strategiska arbetet innebär att samverka med verksamheter och andra aktörer för
ett varaktigt anhörigperspektiv samt omvärldsbevaka frågor kring anhörigstöd och aktuella
utvecklingsområden. Det specifika anhörigstödet innebär att erbjuda anhöriga ett flexibelt och
individuellt anpassat anhörigstöd. Det arbete som utförs av anhörigkonsulenten är ett komplement
och en specialiserad resurs till det generella anhörigstödet som ska finnas i alla verksamheter.
All kontakt med anhörigkonsulenten är kostnadsfri och sker utan dokumentation samt under
sekretess. Anhörigkonsulenten har i uppdrag att erbjuda stöd till anhöriga från 18 år och uppåt som
stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionshinder.
Arbetet med anhörigstöd ska följas upp och utvärderas årligen, för att säkerställa ett sammanhållet
stöd samt att anhörigstödet lever upp till riktlinjerna och lagen.
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Bilagor
1. Befolkningsprognos
Tabell 6. Befolkningsprognos för Salems kommun 2020-2030. Källa: WSP
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

16 803

17 058

17 114

17 222

17 609

17 964

18 355

18 661

18 881

19 046

19 205
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2. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är en rättighetslag, vilket innebär att
kommunerna har skyldighet att tillhandahålla vissa angivna insatser till personer med:
1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder eller hjärnskada i vuxen ålder
föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
3. Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt
åldrande
LSS innehåller följande tio olika hjälpinsatser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rådgivning och annat personligt stöd
Personlig assistans
Ledsagarservice
Kontaktperson
Avlösarservice i hemmet
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom
Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad
Daglig verksamhet (gäller endast personkrets 1 och 2)

3. Insatser enligt LSS
9 § 1 p. Rådgivning och annat personligt stöd
Insatsen ska garantera ett kvalificerat expertstöd av personal som förutom sin yrkeskunskap har
särskild kunskap om hur det är att leva med funktionshinder. Stödet kan till exempel ges av kurator,
psykolog, sjukgymnast, förskolekonsulent, logoped, arbetsterapeut eller dietist. Råd och stöd ska vara
ett komplement till och inte en ersättning för till exempel habilitering, rehabilitering och socialtjänst.
9 § 2 p. Personlig assistans
Personlig assistans ska vara ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal assistenter till
den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med grundläggande behov
(personlig hygien, måltider, att klä av- och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som
förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade). Den som har behov av personlig assistans
för grundläggande behov har även rätt till personlig assistans för andra personliga behov. För att få
personlig assistans ska insatsen ha beviljats innan en person fyller 65 år, alternativt ska ansökan ha
inkommit senast dagen före 65-årsdagen och därefter blivit beviljad. Antalet assistanstimmar får inte
utökas efter att personen har fyllt 65 år.
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9 § 3 p. Ledsagarservice
Den som inte har personlig assistans kan istället ha rätt till ledsagarservice. Ledsagarservice ska vara
en personlig service, anpassad efter individuella behov och underlätta för den enskilde att delta i
samhällslivet.
9 § 4 p. Kontaktperson
En kontaktperson ska vara en medmänniska som kan underlätta för den enskilde att leva ett
självständigt liv genom att minska social isolering, ge hjälp till att delta i fritidsaktiviteter samt ge råd i
vardagssituationer. Stödet kan ibland ges av en familj, så kallad stödfamilj.
9 § 5 p. Avlösarservice i hemmet
Avlösarservice ska kunna fås både som en regelbunden insats och för situationer som inte kan
förutses. Den ska vara tillgänglig alla tider på dygnet.
9 § 6 p. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
Korttidsvistelse är till för att ge den enskilde möjlighet till rekreation och miljöombyte eller för att ge
anhöriga tillfälle till avlösning. Korttidsvistelse kan ordnas i korttidshem, i en annan familj eller på
annat sätt, till exempel läger- eller kolonivistelse.
9 § 7 p. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Skolungdom över 12 år ska kunna få tillsyn före och efter skoldagen samt under skolloven.
9 § 8 p. Bostad med särskild service för barn och ungdomar
Barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj eller i en
bostad med särskild service. Det ska vara ett komplement till föräldrahemmet både för barn och
ungdomar som kan bo hos föräldrarna en del av tiden och för dem som inte kan bo hemma med sin
familj.
9 § 9 p. Bostad med särskild service för vuxna
Boendet kan utformas på olika sätt, de vanligaste formerna är gruppbostad eller servicebostad.
Den enskilde kan också ha rätt till en särskild anpassad bostad anvisad av kommunen.
9 § 10p. Daglig verksamhet
Personer i yrkesverksam ålder, som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig, kan ha rätt
till daglig verksamhet om de ingår i personkrets 1 och 2 enligt LSS. Den dagliga verksamheten kan
innehålla både aktiviteter med habilitering och mer produktionsinriktade uppgifter. Insatsen ska
anpassas efter individuella behov, förutsättningar och intressen.
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4. Socialtjänstlagen (SoL)
Inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning ges också stöd enligt socialtjänstlagen,
SoL. Enligt SoL skall kommunen verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl
möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att
leva som andra. De vanligaste insatserna enligt SoL som beviljas personer med funktionsnedsättning
är boendestöd, hemtjänst i ordinärt boende och trygghetslarm.
I lagen står att kommunen har det yttersta ansvaret för alla som vistas i kommunen. Lagen har
särskilda bestämmelser för människor med funktionsnedsättning som har rätt till extra stöd och
hjälp.
Socialnämnden ska:
●
●
●
●

Verka för att de som har stora svårigheter på grund av sin funktionsnedsättning får möjlighet
att delta i samhällets gemenskap och leva som andra.
Ge möjlighet till meningsfull sysselsättning och boende utifrån behov.
Informera om socialtjänstens insatser och söka upp dem som kan behöva hjälp och stöd.
Erbjuda stöd till anhöriga som stödjer en närstående med en funktionsnedsättning.

5. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvård, upp till sjuksköterskekompetens, för personer med
beslut om särskilt boende, bostad med särskild service och under vistelsetiden på dagverksamhet
enligt SoL och daglig verksamhet enligt LSS. Vården ska bedrivas så att den uppfyller krav på god vård
enligt hälso- och sjukvårdslagen. Verksamhetschefen och den medicinskt ansvariga sjuksköterskan
ansvarar för att vården bedrivs på ett säkert sätt.

6. SIP - Samordnad individuell plan
Sedan 2010 finns i lagstiftningen, SoL och HSL, bestämmelser om att kommun och region
ska upprätta en Samordnad individuell plan, SIP, tillsammans med brukare om insatser från både
socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas. SIP är ett samverkansverktyg för att
säkerställa att den enskilde får sina behov tillgodosedda när flera vårdgivare/aktörer ansvarar för
insatser. Vuxna och barn som har behov av insatser enligt både SoL och HSL och som har behov av
samordning ska erbjudas en Samordnad individuell plan.

7. Diskrimineringslagens förbud mot diskriminering
Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med funktionsnedsättning. Lagen
gäller inom arbetsliv, utbildning, hälso- och sjukvård, varor, tjänster och flera andra
samhällsområden. Bristande tillgänglighet kan vara diskriminering när en verksamhet inte genomför
skäliga åtgärder för att en person med funktionsnedsättning ska kunna få tillgång till eller delta i
verksamheten. Vad som är skäligt bedöms bland annat utifrån andra lagar för tillgänglighet och den
enskilda situationen. Lagen syftar till att bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att människor
med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor.
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KS/2021:35

Arbetsmiljöpolicy

Den nuvarande arbetsmiljöpolicyn är i behov av en uppdatering och modernisering.
Förvaltningens HR-enhet har därför tagit fram ett förslag till en ny policy i samverkan med
fackliga företrädare. Syftet med arbetsmiljöpolicyn är att på ett tydligt sätt framhålla
kommunens förhållningssätt samt ge vägledning för chefer och medarbetare i syfte att uppnå
en trygg och säker arbetsmiljö i hela organisationen.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 27 oktober 2020.

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till arbetsmiljöpolicy.
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att anta
Salems kommun arbetsmiljöpolicy.
3. Arbetsmiljöpolicyn ersätter tidigare arbetsmiljöpolicy.
______________________
HR-enheten
Arkivet

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-10-27
Dnr KS/2021:35
1 av 2

Kommunstyrelsens förvaltning
Ulf Haraldsson
HR-chef
Kommunstyrelsen

Arbetsmiljöpolicy för Salems kommun

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att anta Salems kommuns
arbetsmiljöpolicy
2. Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till arbetsmiljöpolicy
3. Arbetsmiljöpolicyn ersätter tidigare arbetsmiljöpolicy

Sammanfattning av ärendet
Den nuvarande arbetsmiljöpolicyn är i behov av en uppdatering och modernisering.
Förvaltningens HR-enhet har därför tagit fram ett förslag till en ny policy i samverkan
med fackliga företrädare.
Syftet med arbetsmiljöpolicyn är att på ett tydligt sätt framhålla kommunens
förhållningssätt samt ge vägledning för chefer och medarbetare i syfte att uppnå en
trygg och säker arbetsmiljö i hela organisationen.

Ärendet
Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (2001:1) ska det
finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens
verksamhet ska bedrivas för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att en
tillfredsställande arbetsmiljö ska uppnås. Arbetsmiljöpolicyn beskriver hur vi som
arbetsgivare ska förhålla oss för att alla våra medarbetare ska ha en god arbetsmiljö.
Med anledning av att vi den 31 mars 2016 fick en ny AFS (2015:4 organisatorisk och
social arbetsmiljö) behövs en ny arbetsmiljöpolicy. Det innebär även att det ska finnas
mål för den organisatoriska och social arbetsmiljön. Arbetsmiljöföreskriften tar upp hur
arbetsgivaren ska arbeta med arbetstider, arbetsbelastning och kränkande
särbehandling.

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-10-27
Dnr KS/2021:35
2 av 2

Syftet med föreskriften organisatorisk och social arbetsmiljö är att främja en god
arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala
arbetsmiljöförhållanden.
Målet för arbetsmiljöarbetet är att åstadkomma en långsiktigt effektiv verksamhet som
samtidigt innebär en god fysisk och psykisk hälsa samt trivsel och arbetstillfredsställelse
för samtliga anställda och som förhindrar att ohälsa och olycksfall uppstår.
En partsammansatt arbetsgrupp har tagit fram arbetsmiljöpolicyn och den är
presenterad och diskuterad i Salems kommuns centrala samverkansgrupp. I gruppen
har det ingått arbetsgivarrepresentanter och fackliga representanter för Kommunal,
Vision, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund samt akademikerförbundet SSR.
Arbetsgruppen har kommit fram till nedanstående som grund för Arbetsmiljöpolicyn.
● En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Salems kommun
Visionen med det systematiska arbetsmiljöarbetet är att skapa en fysiskt,
psykiskt, socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där
risker för arbetsskador, arbetsrelaterad ohälsa och olycksfall förebyggs och
minimeras.
● Salems kommun utvärderar löpande sina insatser inom arbetsmiljöområdet för
att kunna göra ständiga förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Arbetets
krav ska anpassas till medarbetarnas förutsättningar i såväl fysiskt som psykiskt
avseende. Åtgärder som förbättrar arbetsmiljön ger positiva effekter för såväl
den enskilde som för Salems kommun.

Ulf Haraldsson
HR-chef

Arbetsmiljöpolicy
Salems kommun har reviderat sin arbetsmiljöpolicy utifrån arbetsmiljöverkets föreskrift om
systematiskt arbetsmiljöarbete (2001:1) samt den AFS (2015:4 organisatorisk och social
arbetsmiljö) som trädde i kraft den 31 mars 2016.
Uppgiften att skapa en god arbetsmiljö ställer stora krav på såväl chefer som medarbetare.
Arbetsmiljöarbetet är en för Salems kommun och de anställda gemensam angelägenhet. Det
ska bedrivas i samverkan där alla har ansvaret att medverka. Åtgärder för att förändra
arbetsmiljö ska präglas av en helhetssyn på alla de faktorer som påverkar medarbetaren i
arbetet.
Bevakning och utveckling av arbetsmiljön ska utgöra en naturlig del i alla verksamheter inom
Salems kommun. Medarbetarna ska inte bara veta vilka risker som kan finnas utan också
delta aktivt i det förebyggande arbetsmiljöarbetet för att undvika riskerna. Det ska
genomföras regelbundna fysiska- och psykosociala skyddsronder.
Arbetsmiljöproblem ska i princip lösas på arbetsplatsen genom ett kontinuerligt och nära
samarbete mellan chef och medarbetare.

Vision
Den övergripande visionen för arbetsmiljöarbetet är att åstadkomma en långsiktigt effektiv
verksamhet som samtidigt innebär en god fysisk och psykisk arbetsmiljö samt trivsel och
arbetstillfredsställelse för samtliga anställda som förhindrar att ohälsa och olycksfall uppstår.
Detta utvärderas i samband med den årliga HME enkäten som står för hållbart
medarbetarengagemang. I Salems kommun har vi en ambition att den totala sjukfrånvaron
samt den arbetsrelaterade utmattningen ska sjunka över tid.

Ansvarsfördelning och roller
●

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Det är kommunens chefer som är
skyldiga att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga risker för ohälsa och
olycksfall och i övrigt skapa en god arbetsmiljö.

●

Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön och ska tillse att
ansvar,resurser och befogenheter förs ut i Salems kommun på sådant sätt att
arbetsmiljöarbetet kan bedrivas verkningsfullt.

●

Respektive nämnd har det övergripande ansvaret för arbetsmiljöarbetet inom sina
förvaltningar dvs att följa upp arbetsmiljöarbetet och mål och ta del av eventuella
riskbedömningar och handlingsplaner.

●

Chefer har inom sina respektive verksamheter, ansvar för att ett aktivt
arbetsmiljöarbete bedrivs och att förutsättningar ges för att så långt som möjligt lösa
arbetsmiljöfrågorna på den nivå där de uppkommer.

●

Alla anställda har ett arbetsmiljöansvar genom att bland annat följa
skyddsföreskrifterna och påpeka risker eller brister i arbetsmiljön för sin närmaste
chef.

Samarbete
För att skapa en god arbetsmiljö krävs ett nära och kontinuerligt samarbete mellan chef,
skyddsombud och medarbetare.

Bilaga 1

Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet
För att uppnå en arbetsmiljö som motsvarar målet gäller att:
●

Hälsa och säkerhet i arbetet prioriteras

●

Samtliga medarbetare är medvetna om vilka risker han eller hon kan utsättas för i
arbetet

●

Samtliga medarbetare har möjlighet att påverka sin arbetsmiljö

●

Chefen och medarbetaren har en ambition att skapa ett bra arbetsklimat i
samverkan.

●

Ingen anställd ska utsättas för kränkande särbehandling som t.ex. mobbning,
psykiskt våld, social utstötning eller trakasserier

●

Ingen får vara alkohol- eller drogpåverkad under arbetstid. Alla anställda är skyldiga
att omedelbart anmäla till sin närmaste chef om någon är påverkad av alkohol eller
andra droger. Chef ansvarar för att nödvändiga åtgärder vidtas. (Se även Alkohol och
drogpolicy för Salems kommun)

●

Arbetsanpassnings- och rehabiliteringsfrågor ska ingå som en viktig del i
arbetsmiljöarbetet. Målet är att medarbetaren så snart som möjligt ska kunna få
tillbaka sin arbetsförmåga. Medarbetaren är skyldig att samverka och delta i sin egen
rehabilitering. Vid behov ska extern expertkunskap anlitas.

●

Alla anställda ska ges möjlighet att ta del av de kunskaper, färdigheter och praktiska
möjligheter som krävs för att aktivt medverka i arbetets utformning.

●

Den anställde ska ges möjlighet till ett hållbart yrkesliv som utvecklar både individ
och Salems kommun genom ett stimulerande arbete där tillfälle till omväxling, ansvar
och variation tas tillvara utifrån individens förutsättningar.

●

Ansvarsfördelning och befogenheter ska vara klart formulerade och kända i
verksamheterna.

Bilaga 2

Det systematiska arbetsmiljöarbetet
●

Samtliga anställda har ett ansvar för att aktivt delta i det systematiska
arbetsmiljöarbetet där chefen och medarbetarna tillsammans bland annat rapporterar
tänkbara risker samt ger förslag på förbättringar på arbetsplatsen. Den
gemensamma arbetsmiljön ska alltid vara en punkt på dagordningen på APT
(arbetsplatsträffen).

●

Chefer, skyddsombud och medarbetare ska få utbildning om hur man förebygger
sjukdom, ohälsa och olycksfall.

●

Chefer, skyddsombud och medarbetare har planerade och återkommande
arbetsplatsträffar, samverkansträffar och skyddsronder som en del av det
systematiska arbetsmiljöarbetet. Medarbetarsamtalet är en viktigt utgångspunkt för
dialogen mellan chef och medarbetare avseende arbetsmiljön.

●

Samtliga anställda har ett ömsesidigt ansvar att aktivt delta i arbetsmiljöarbetet.
Vi är varandras arbetsmiljö!
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KS/2021:178

Svar på remiss - Folkhälsopolicy för Region Stockholm

Den nya folkhälsopolicyn ska ta vid efter den nuvarande policyn för folkhälsa.
Folkhälsopolicyn innehåller övergripande strategier och anger en riktning för Region
Stockholms arbete med att identifiera behov, utveckla ordinarie processer och vidta åtgärder
för folkhälsan. Det är positivt att en ny folkhälsopolicy tagits fram av Region Stockholm och
Salems kommun har inte några synpunkter på förslaget.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 28 april 2021.
Här är övriga underlag.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta tjänsteskrivelse daterad 2021-04-28 som svar på
remissversion av Folkhälsopolicy för Region Stockholm samt tjänsteutlåtande från hälso- och
sjukvårdsförvaltningen.

______________________
Sändlista

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-04-28
Dnr KS 2021/178
1 av 2
Kommunstyrelseförvaltningen
Alina Ruda
Planeringsstrateg
Kommunstyrelsen

Remissvar Folkhälsopolicy Region Stockholm
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta tjänsteskrivelse daterad 2021-04-28 som svar på
remissversion av Folkhälsopolicy för Region Stockholm samt tjänsteutlåtande från hälsooch sjukvårdsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Den nya folkhälsopolicyn ska ta vid efter den nuvarande policyn för folkhälsa.
Folkhälsopolicyn innehåller övergripande strategier och anger en riktning för Region
Stockholms arbete med att identifiera behov, utveckla ordinarie processer och vidta
åtgärder för folkhälsan.
Det är positivt att en ny folkhälsopolicy tagits fram av Region Stockholm och Salems
kommun har inte några synpunkter på förslaget.

Ärendet
En gemensam folkhälsopolicy har arbetats fram som fastställer styrande principer för
Region Stockholms arbete för en god hälsa och minskade hälsoklyftor i befolkningen.
Innan beslut om antagande tas av Regionstyrelsen har remissinstanser fått möjlighet att
inkomma med synpunkter på policyn.
I förslaget till folkhälsopolicy definieras en god folkhälsa som att hälsan i befolkningen är
så bra som möjligt och att den är jämlikt fördelad mellan olika grupper i befolkningen.
Ett av regionfullmäktiges inriktningsmål är En hållbar regional utveckling, där social,
ekonomisk och miljömässig hållbarhet samt folkhälsa utgör viktiga delar. I
regionfullmäktiges budget 2021 hänvisas till länets gemensamma utvecklingsplan, RUFS
2050 och dess regionala prioritering om att ”nå en jämlik och förbättrad folkhälsa och
sluta hälsogapet”.
Policyn syftar till att utgöra en plattform för samlad styrning och vidareutveckling av
Region Stockholms folkhälsoarbete.

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-04-28
Dnr KS 2021/178
2 av 2

Mats Bergström
Kommundirektör

Alina Ruda
Planeringsstrateg

Bilagor
1. Remiss - Folkhälsopolicy God hälsa och minskade hälsoklyftor i befolkningen
2. Tjänsteutlåtande från Hälso- och sjukvårdsnämnden dnr HSN 2020-1162
Delges
e-post: registrator.rlk@sll.se ange diarienummer: RS 2020-0535

PROTOKOLLSUTDRAG
2021-05-31
1 av 1
Kommunstyrelsen

13
§ XX

KS/2021:196

Förslag att äska medel från kommunstyrelsen att användas till
utökad socioekonomisk resursfördelning 2021

De kommunala grundskolorna i Salem har ett ansträngt budgetläge under 2021. Barn- och
utbildningsförvaltningen förklarar detta med den löneglidning som skett bland
grundskollärare de senaste åren, och som urholkat skolornas budgetramar (tjänsteskrivelse
daterad den 9 april 2021). Vidare skriver barn- och utbildningsförvaltningen att samtliga
rektorer har arbetat för att åstadkomma en budget i balans, men barn- och
utbildningsförvaltningen ser redan nu att det för några av de kommunala grundskolorna
kommer att bli svårt att både genomföra de besparingar som beslutats om i årets budget och
samtidigt bedriva verksamheten i enlighet med lagkraven samt nå kommunens mål för
lärande. Den svåraste situationen finns på Säbyskolan som 2021 har en obalanserad budget
motsvarande 6 678 tkr. Något som utöver löneglidning också beror på ett kraftigt minskat
elevunderlag inför läsåret 2020/2021.
Utifrån detta har barn- och utbildningsnämnden beslutat att från kommunstyrelsen begära
extra medel om 5 000 tkr under år 2021 att särskilt använda till att förstärka medlen för
socioekonomisk resursfördelning inom grundskolan. Detta skulle särskilt gynna Säbyskolan
som har de största utmaningarna.
Ärendet har behandlats på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 20 april 2021
där nämnden beslutade att av kommunstyrelsen äska 5 000 tkr från Kommunstyrelsens
medel till förfogande för att möjliggöra en utökning av barn- och utbildningsnämndens
budgetram med motsvarande belopp.
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av ärendet och har i sak inget att invända mot
barn- och utbildningsnämndens förfrågan om 5 000 tkr för att möjliggöra en utökning av
barn- och utbildningsnämndens budgetram med motsvarande belopp.
Kommunstyrelseförvaltningen vill dock framföra att den huvudsakliga orsaken till att bevilja
medel är det vikande elevunderlaget på kommunens grundskolor och då främst på
Säbyskolan.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överföra 5 000 tkr från kommunstyrelsens medel till
förfogande till barn- och utbildningsnämnden för att möjliggöra en utökning av barn- och
utbildningsnämndens budgetram med motsvarande belopp.
______________________
Delges:
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomienheten
……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-04-09
Dnr BUN/2021:57
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Barn- och utbildningsförvaltningen
Rosie Jidbacken
Förvaltningsekonom
Barn- och utbildningsnämnden

Förslag att äska medel från kommunstyrelsen att användas
till utökad socioekonomisk resursfördelning 2021
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag och att av
kommunstyrelsen äska 5000 tkr från Kommunstyrelsens medel till förfogande för
att möjliggöra en utökning av barn- och utbildningsnämndens budgetram med
motsvarande belopp.
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att utreda
och återkomma till nämnden med förslag till justeringar av modellen för
fördelning av bidragsbelopp mellan de kommunala skolorna. Uppdraget ska
redovisas i samband med att nämnden behandlar budgeten för 2022.
3. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att omedelbart justera ärendet.

Ärendet
De kommunala grundskolorna i Salem har ett ansträngt budgetläge under 2021. Detta
beror främst på den löneglidning som skett bland grundskollärare de senaste åren, och
som urholkat skolornas budgetramar. Samtliga rektorer har arbetat för att åstadkomma
en budget i balans, men barn- och utbildningsförvaltningen ser redan nu att det för några
av de kommunala grundskolorna kommer att bli svårt att både genomföra de besparingar
som beslutats om i årets budget och samtidigt bedriva verksamheten i enlighet med
lagkraven samt nå kommunens mål för lärande. Den svåraste situationen finns på
Säbyskolan som 2021 har en underbalanserad budget motsvarande 6 678 tkr. Något som
utöver löneglidning också beror på ett kraftigt minskat elevunderlag inför läsåret
2020/2021.
Förvaltningen föreslår därför nämnden att från kommunstyrelsen begära extra medel om
5000 tkr under år 2021 att särskilt använda till att förstärka medlen för socioekonomisk
resursfördelning inom grundskolan. Detta skulle särskilt gynna Säbyskolan som har de
största utmaningarna.
Förvaltningen kommer mot bakgrund av den uppkomna situationen också att inleda ett
arbete med syfte att utreda möjligheterna till en justering av modellen för fördelning av
bidragsbeloppet i syfte att åstadkomma en modell som tar hänsyn till behovet av utbildad
och behörig personal i varje klass. Förslag till justeringar av modellen kommer att
presenteras för nämnden i samband med att nämnden behandlar budget för
verksamhetsåret 2022.

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-04-09
Dnr BUN/2021:57
2 av 2

Finansiering
Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden äskar medel från
kommunstyrelsen och ur Kommunstyrelsens medel till förfogande och att dessa utbetalas
som en intäkt till nämnden motsvarande 5 000 tkr år 2021.

Katarina Sweding
Förvaltningschef
Delges
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret

Rosie Jidbacken
Förvaltningsekonom
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Förslag om kompensation till fristående grundskolor året 2020
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
hantera det samlade underskottet för de kommunala grundskolorna för år 2020
motsvarande 2 208 tkr under innevarande budgetår år 2021.

Mycket tyder på att Säbyskolans resultat för år 2021 kommer att vara negativt på nytt, varför
barn- och utbildningsnämnden önskar förbättra skolans ekonomiska förutsättningar under
resten av året. Detta görs i enlighet med gällande regelverk för skolpeng där kommunen
ska kompensera de fristående huvudmän för det samlade underskottet från år 2020. När
detta sker upphör samtidigt överskottskravet för Nytorpsskolan, Skogsängsskolan och
Säbyskolan motsvarande deras andel av det ärvda underskottet om 2 208 tkr för
verksamhetsåret 2020.
Ärendet har behandlats på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 20 april 2021
där nämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget att kompensera
fristående grundskolor för underskottet från år 2020 motsvarande 2 208 tkr.

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget att
kompensera fristående grundskolor för underskottet från år 2020 motsvarande
2 208 tkr.
2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget att ta bort
överskottskravet för Nytorpsskolan, Skogsängsskolan och Säbyskolan för år 2021
motsvarande 2 208 tkr.
______________________
Delges:
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomienheten

……………
Ordf. sign.

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

Angående förslag om kompensation till fristående
grundskolor året 2020
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att förslaget att kompensera fristående grundskolor för
underskottet från år 2020 motsvarande 2 208 tkr kan beslutas av barn- och
utbildningsnämnden.
2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget att ta bort
överskottskravet för Nytorpsskolan, Skogsängsskolan och Säbyskolan för år 2021
motsvarande 2 208 tkr.

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att
föreslå kommunfullmäktige att hantera det samlade underskottet för de kommunala
grundskolorna för år 2020 motsvarande 2 208 tkr under innevarande budgetår år 2021.
Mycket tyder på att Säbyskolans resultat för år 2021 kommer att vara negativt på nytt,
varför förvaltningen önskar förbättra skolans ekonomiska förutsättningar under resten av
året. Detta görs genom att kompensera fristående huvudmän för det samlade
underskottet från år 2020. När detta sker upphör samtidigt överskottskravet för
Nytorpsskolan, Skogsängsskolan och Säbyskolan motsvarande deras andel av det ärvda
underskottet om 2 208 tkr för verksamhetsåret 2020.

Mats Bergström
Kommundirektör
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Barn- och utbildningsförvaltningen
Rosie Jidbacken
Förvaltningsekonom
Barn- och utbildningsnämnden

Förslag om kompensation till fristående grundskolor för året
2020
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta
förslaget att kompensera fristående grundskolor för underskottet från år 2020
motsvarande 2 208 tkr.
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta
förslaget att ta bort överskottskravet för Nytorpsskolan, Skogsängsskolan och
Säbyskolan för år 2021 motsvarande 2 208 tkr.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att
föreslå kommunfullmäktige att hantera det samlade underskottet för de kommunala
grundskolorna för år 2020 motsvarande 2 208 tkr under innevarande budgetår år 2021.
Mycket tyder på att Säbyskolans resultat för år 2021 kommer att vara negativt på nytt,
varför förvaltningen önskar förbättra skolans ekonomiska förutsättningar under resten av
året. Detta görs genom att kompensera fristående huvudmän för det samlade
underskottet från år 2020.
När detta sker upphör samtidigt överskottskravet för Nytorpsskolan, Skogsängsskolan och
Säbyskolan motsvarande deras andel av det ärvda underskottet om 2 208 tkr för
verksamhetsåret 2020.

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslöt i samband med årsbokslutet för år 2020 att de tre
grundskolorna Nytorpsskolan, Skogsängsskolan och Säbyskolan i enlighet med Salems
kommuns budgetregler skulle ta med sig det samlade totala underskottet för de fyra
kommunala grundskolorna motsvarande 2 208 tkr till år 2021. Underskottet för 2020
fördelades proportionerligt mellan Nytorpsskolan 528 tkr, Skogsängsskolan 179 tkr och
Säbyskolan 1501 tkr.
Mycket tyder på att Säbyskolans resultatet för år 2021 kommer att vara negativt på nytt,
varför förvaltningen önskar ge skolan bättre ekonomiska förutsättningar för
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fortsättningen av verksamhetsåret. Detta görs genom att kompensera fristående
huvudmän för det samlade underskottet från år 2020.
När detta sker upphör samtidigt överskottskravet för Nytorpsskolan, Skogsängsskolan och
Säbyskolan motsvarande deras andel av det ärvda underskottet om 2 208 tkr för
verksamhetsåret 2020.
Det samlade underskottet har uppstått i verksamheterna fritidshem och årskurs 1-9. I
dessa verksamheter finns elevkategorierna fritidshem, fritidsklubb, årskurs 1-6 och
årskurs 7-9.

Det är på verksamheterna fritidshem och årskurs 1-9 som kompensationen beräknas i
kombination med värdet för underskottet totalt.

Hänsyn tas till hur mycket förvaltningen hade budgeterat för, i varje elevkategori, per regi
och antal elever. Tabellen nedan visar en sammanfattning för endast egen regi, alltså
exklusive fristående och annan kommun samt exklusive årskurs F alla regiformer. Därav
att kolumnen med rubriken “Bu %” inte summerar till 100 %.

Tabellen visar hur mycket mer per budgeterad elev underskottet motsvarar per
elevkategori i egen regi. På detta sätt får fristående huvudmän kännedom om hur mycket
mer elever i kommunal regi har fått utöver budgeterad elevpeng per elevkategori och
elev år 2020. Det är “Skuld kr per elev” som vi ska kompensera fristående huvudmän för.
Till detta tillkommer 3 % för administration och 6 % för momskompensation.
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Eftersom underskottet fördelas på budgeterat antal barn i egen regi, är det inte 2 208 tkr
som betalas ut till fristående huvudmän. Kompensationen består av de framräknade
beloppen “Skuld kr per elev” för respektive elevkategori som sedan multipliceras med
antal elever från Salems kommun hos respektive fristående huvudman.
Salems kommun betalar inte ut kompensation understigande 5.000 kr och får då följande
totaltabell:

Den totala kompensationen till fristående huvudmän enligt tabellen motsvarar 909,2 tkr
och är inklusive 3 % för administration och 6 % för momskompensation.

Finansiering
Förslaget föreslås finansieras genom att ta kostnaden centralt inom verksamheten
grundskolan inom förvaltningen år 2021.

Katarina Sweding
Förvaltningschef
Delges
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret
Rektor Nytorpsskolan
Rektor Skogsängsskolan
Rektor Säbyskolan

Rosie Jidbacken
Förvaltningsekonom
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KS/2021:149

Upphandling av kommunförsäkring 2021

Kommunens avtal gällande kommunförsäkringar går ut den 30 juni 2021. Kommunens
försäkringsmäklare har därför på kommunens uppdrag genomfört en upphandling inför
kommande avtalsperiod. Försäkringsmäklaren rekommenderar tre separata leverantörer för
att få den bästa täckningen på kommunens försäkringar.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 26 april 2021.

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar anta företag B som leverantör av kommunförsäkring.
2. Kommunstyrelsen beslutar anta företag D som leverantör av utställningsförsäkring.
3. Kommunstyrelsen beslutar anta företag E skadeförsäkring som leverantör av
förmögenhetsbrottsförsäkring.
4. Kommunstyrelsen beslutar att för år 2021 överföra 200 tkr från kommunstyrelsens
medel till förfogande till kommunkansliet för att finansiera merkostnaden för
kommunens upphandlade försäkring.
______________________
Delges:
Säkerhetssamordnaren
Ekonomienheten

……………
Ordf. sign.

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

Upphandling av kommunförsäkring
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar anta Länsförsäkringar Stockholm som leverantör av
kommunförsäkring.
2. Kommunstyrelsen beslutar anta Brookfield som leverantör av
utställningsförsäkring.
3. Kommunstyrelsen beslutar anta If skadeförsäkring som leverantör av
förmögenhetsbrottsförsäkring.
4. Kommunstyrelsen beslutar att för år 2021 överföra 200 tkr från
kommunstyrelsens medel till förfogande till kommunkansliet för att finansiera
merkostnaden för kommunens upphandlade försäkring.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens avtal gällande kommunförsäkringar går ut den 30 juni 2021. Kommunens
försäkringsmäklare Bolander & Co har därför på kommunens uppdrag genomfört en
upphandling inför kommande avtalsperiod. Bolander & Co rekommenderar tre separata
leverantörer för att få den bästa täckningen på kommunens försäkringar.
Ärendet
Då kommunens avtal avseende kommunförsäkring går ut den 30 juni 2021 har
kommunen genomfört en upphandling med hjälpa av Bolander & Co som är kommunens
försäkringsmäklare. Kommunförsäkringen innehåller ett paket av försäkringar som
gemensamt benämns som kommunförsäkring. Tre anbud gällande kommunförsäkringen
inkom och ytterligare en aktör lämnade anbud gällande den delen av försäkringen som
gäller utställningsförsäkring. Gällande försäkringsdelen förmögenhetsbrott lämnades inte
något anbud och Bolander & Co valde då att göra en direktupphandling för
förmögenhetsbrottsförsäkring - två anbud inkom i den direktupphandlingen.
Bolander & Co har utvärderat de inkomna anbuden; försäkringsvillkor vikt 50%, pris vikt
40 % samt skadeservice/administration vikt 10%.
Försäkringsbolaget Protector har offererat en premienivå som ligger väsentligt över övriga
anbudsgivare. Det finns inte några villkorsskillnader eller fördelar i övrigt som kan
motivera bolagets höga premie, utvärdering avseende kommunförsäkringens villkor sker
därför mellan de två andra försäkringsgivare Länsförsäkringar och RSG.
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I utvärderingen visar det sig att RSG har något bättre försäkringsvillkor samt mer
fördelaktigt pris, gällande skadeservicen bedöms de båda bolagen som likvärdiga. Utifrån
denna utvärderingen så visar sig RSG vara den mest fördelaktiga försäkringsgivaren. RSG
har dock lämnat anbud på en längre avtalsperiod än vad som framgick i
förfrågningsunderlaget.
Bolander & Co rekommenderar i första hand att kommunen tecknar avtal med
försäkringsgivaren RSG, då dem enligt utvärderingen visar sig vara det mest fördelaktiga
alternativet. Om kommunen väljer att hålla fast vid sin avtalsperiod på 1+1+1 år
rekommenderar Bolander & Co att kommunen tecknar kommunförsäkringen med
Länsförsäkringar. Förvaltningen anser att det i längden inte är fördelaktigt att teckna
kommunförsäkringen med RSG på grund av den långa avtalsperioden och
rekommenderar att försäkringen tecknas med Länsförsäkringar.
KOmmunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheten för kommunen
att gå med i Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF). Förvaltningen valde då att
avtalstiden på försäkringarna skulle vara 1 år med möjlighet till förlängning på 2 år, 1 år i
taget. Detta för att, om det är fördelaktigt, enkelt kunna byta försäkringsgivare, men med
möjlighet att förlänga försäkringen om det visar sig vara det bästa alternativet för
kommunen, utan att behöva genomföra en ny upphandling. Endast en försäkringsgivare
valde att lämna ett anbud gällande den avtalsperioden. Förvaltningen rekommenderar
därför att teckna kommunförsäkringen med Länsförsäkringar, som är kommunens
nuvarande försäkringsgivare gällande kommunförsäkring.
Gällande utställningsförsäkring och förmögenhetsbrottsförsäkring rekommenderar
Bolander & Co att kommunen tecknar Brookfield för utställningsförsäkring och If
skadeförsäkring för förmögenhetsbrottsförsäkring, förvaltningen instämmer i Bolander &
Co rekommendation.
Finansiering
Kostnaden för kommunens försäkrings kommer vid antagande av föreliggande anbud att
öka med ca 400 tkr i förhållande till för detta avsatta budgetmedel.
För att erhålla finansiering för detta äskar kansliet för år 2021 finansiering om 200 tkr från
kommunstyrelsens medel till förfogande för att täcka denna merkostnad.
För år 2022- 2024 behöver denna merkostnad beaktas vid kommunens ramberedning och
budgetbeslut.

Mats Bergström
Kommundirektör

Victoria Skynäs
Säkerhetssamordnare
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Bilagor
Offertutvärdering kommunförsäkring för Salems kommun from 2021 07 01
Delges
Bolander & Co
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KS/2021:177

Ansökan om fortsatt sponsring till Salems IF, herrlaget säsong
2021/2022 i Allsvenskan

Salems IF spelar i allsvenskan i innebandy även säsongen 2021-2022. Föreningen ansöker om
sponsorstöd då de fortsätter ha andra kostnader vid spel på elitnivå i allsvenskan, exempelvis
resekostnader. Salems IF ansöker för säsongen 2021-2022 för ett utökat stöd på grund av
effekter av coronapandemin med ca 40 tkr. Salems IF ansöker om att Salems kommun
sponsrar satsningen i allsvenskan med 180 tkr, resultatbudget bifogas.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 9 april 2021.

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beviljar Salems IF sponsorstöd med 150 tkr för spel i
innebandyallsvenskan för säsongen 2021-2022.
2. Medel ianspråktas från kommunstyrelsens medel till förfogande.

______________________
Delges:
Salems IF

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Rolf Johanson
Kultur- och fritidschef
Kommunstyrelsen

Ansökan om sponsorstöd från Salems IF för säsongen
2021-2022
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beviljar Salems IF sponsorstöd med 150 tkr för spel i
innebandyallsvenskan för säsongen 2021-2022.

2. Medel ianspråktas från kommunstyrelsens medel till förfogande.
Sammanfattning av ärendet
Salems IF spelar i allsvenskan i innebandy även säsongen 2021-2022. Föreningen ansöker
om sponsorstöd då de fortsätter ha andra kostnader vid spel på elitnivå i allsvenskan,
exempelvis resekostnader. Salems IF ansöker för säsongen 2021-2022 för ett utökat stöd p
g a effekter av coronapandemin med ca 40 tkr. Salems IF ansöker om att Salems kommun
sponsrar satsningen i allsvenskan med 180 tkr, resultatbudget bifogas .

Ärendet
Salems IF har under flera år haft framgångar inom ungdomsverksamheten och nådde
säsongen 2014-2015 allsvenskan med sitt herrseniorlag. De spelade även säsongerna
2015-2016 till 2020-2021 i allsvenskan och har nått play off till elitserien. Säsongen
2020-2021 hamnade de i mitten av den allsvenska tabellen. De ansöker om sponsorstöd
från Salems kommun med 180 tkr för spel i allsvenskan. Laget spelar sina hemmamatcher
i Skogsängshallen och kan i allsvenskan kommande säsong få resor till exempelvis
Norrland och Gotland. Ansökan om sponsring är för ett år och avser säsongen 2020-2021.
Under säsongen 2020-2021 har föreningen har dels extra kostnader på 40 tkr och dels
minskade intäkter motsvarande 110 tkr p g a coronapandemin. Salems IF har erhållit 89
tkr i stöd från Sockholmsidrotten i stöd för coronarealterade åtgärder. I kommentarerna
till resultatbudgeten påpekar föreningen att man idag ej kan överblicka hur
coronapandemin påverkar den kommande säsongen ekonomiskt.
Som kompensation får Salems kommun sin logotyp på A-lagets dräkter samt i
hemmamatchernas programblad samt att kommunens logotype exponeras i
webbsändningar, ev tv-sändningar och andra sammanhang. I ansökan påpekar dock
Salems IF att det finns osäkerheter för den kommande säsongen p g a Coronavirusets
utbredning och att någon serieindelning ännu ej genomförts.
Kommunens tidigare ställningstagande runt sponsring
För Salems kommuns arbete runt sponsring och varumärke ansvarar kommunstyrelsen.
Till grund för sponsringsåtagande finns ett sponsringsbeslut i kommunfullmäktige
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2000-05-30, § 55 där det framgår att kommunen kan sponsra idrottsföreningar som deltar
i seriespel på högsta nationella nivå. I samma paragraf beslutade kommunen att sponsra
RSK Bordtennis damlag med 50 tkr för deltagande i elitserien för damer. Den 27 april
2006, § 18, fattade kommunfullmäktige beslut om att sponsring även kan ske till
föreningar som anordnar SM-tävlingar i Salems kommun och att då även sponsra Tullinge
SK och Salems GK för nationella tävlingar på SM-nivå. I februari 2013 beviljades Salems IF
stöd för ungdoms-SM i innebandy. Salems IF beviljades i september 2016 110 tkr i
sponsorstöd för att spela i allsvenskan i innebandy säsongen 2016-2017, 114 tkr för
säsongen 2017-2018, 117 tkr för säsongen 2018-2019, 121 tkr för säsongen 2019-2020
och 126 tkr för säsongen 2020-2021.

Kultur- och fritidsförvaltningens synpunkter
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår ett sponsorstöd i samma nivå som förra säsongen
för spel i allsvenskan, men med en kostnadsuppräkning motsvarande KPI på ca 1,6 % till
130 tkr. Det är motsvarande verksamhet och motsvarande kostnader jämfört med
föregående säsong vilket gör att stödet kvarstår på samma nivå fast med årlig uppräkning.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att ett extra stöd på 20 tkr utgår under 2021 för
stöd under corona pandemin.

Finansiering
Finansiering föreslås ske via kommunstyrelsens medel till förfogande, 150 tkr.

Mats Bergström
Kommundirektör

Rolf Johanson
Kultur- och fritidschef

Bilagor
Salems IF “Ansökan om fortsatt sponsring till Salems IFs herrinnebandylag kommande säsong
2021-2022 i allsvenskan
Delges
Salems If
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KS/2020:261

Energiplan 2021-2030

Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det finnas en aktuell plan för
tillförsel, distribution och användning av energi i varje kommun. Planen ska beslutas av
kommunalfullmäktige och den ska uppdateras varje mandatperiod. Energiplanen avser
kommunen både som geografiskt område och som verksamhetsutövare.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 7 januari 2021.
Här är övriga underlag

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att fullmäktige antar Energiplan för Salems kommun
2021-2030.
______________________
Alla nämnder
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelseförvaltningen
Karoline Löfstedt
Planeringsstrateg
Kommunstyrelsen

Energiplan för Salems kommun 2020-2030
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att fullmäktige antar Energiplan för Salems
kommun 2020-2030.

Ärendet
Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det finnas en aktuell plan för
tillförsel, distribution och användning av energi i varje kommun. Planen ska beslutas av
kommunalfullmäktige och den ska uppdateras varje mandatperiod. Energiplanen avser
kommunen både som geografiskt område och som verksamhetsutövare.
Energiplanen har ett långsiktigt planeringsperspektiv fram till år 2030 och
energiplanering är en kontinuerlig process där antagna mål ska leda till de prioriteringar
som görs. Under 2013 stod hushållssektorn och transportsektorn för 47 % respektive 32
% av kommunens slutliga energianvändning och dessa sektorer har därför fått lite mer
uppmärksamhet.
Energiplanen analyserar de globala, nationella och regionala målen, beskriver
infrastrukturen och aktuell energisituation i Salems kommun samt diskuterar
energisystemets risker, sårbarheter och framtida utvecklingsvägar.
Kommunen har ett starkt beroende av elenergi. Av den totala energianvändningen på
194 GWh är inte mindre än 80 GWh, motsvarande 41 % elenergi. Hushållen använder 81
% av kommunens totala elanvändning. Därför är en effektiv elmarknad med
konkurrenskraftiga elpriser av stor vikt för kommunen och dess invånare.
Salems kommuns energiplan är av strategisk karaktär och inriktar sig främst på att minska
användandet av fossila bränslen och hushålla med energi. Strategin utgår från analysen i
föregående kapitel. Nedan framgår de prioriterade områdena.
●
●
●
●
●

Fjärrvärme eller värmepump vid planläggning av nya bostadsområden
Hållbara resesätt
Säkra eldistributionen och grön el
Medborgarna agerar energieffektivt genom kommunens energi- och
klimatrådgivning
Energieffektiva byggnader
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Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser av energiplanen förutses, skulle de uppstå föreslås de
finansieras inom kommunens driftbudget.

Mats Bergström
Kommundirektör

Karoline Löfstedt
Planeringsstrateg

Bilagor
1. Förslag till Energiplan för Salems kommun 2020-2030
Delges
Arkiv
Länsstyrelsen: info@lansstyrelsen.se
SLL Tillväxt- och regionplaneförvaltning: registrator.trf@sll.se
Södertörns Fjärrvärme AB: info@sfab.se
Vattenfall Eldistribution AB: info@vattenfall.com
Svenska Kraftnät AB: info@svenskakraftnat.se
SRV Återvinning AB:info@srv.se
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KS/2020:213

Avfallsplan 2021-2030

Kommuner har en skyldighet att ta hand om avfall som kommer från hushåll samt därmed
jämförligt avfall från annan verksamhet, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken. För att beskriva hur
detta ska gå till upprättar varje kommun en renhållningsordning som innefattar avfallsplan
och renhållningsföreskrifter. Planen ska beslutas av kommunfullmäktige.
I samarbete med SRV och övriga ägarkommuner har ett gemensamt arbete genomförts med
att ta fram ett förslag till Avfallsplan 2021-2030. Avfallsplanen ska i kombination med bolaget
SRV:s verksamhet borga för att avfallshanteringen hanteras på ett rationell och framsynt sätt
för kommunens räkning. Parallellt med detta ärende framläggs därför ett ärende som
beskriver SRV:s roll och koppling till avfallsplanens genomförande.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 16 april 2021.
Här är övriga underlag.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att fullmäktige antar Avfallsplanen för Salems kommun
2021-2030.
______________________
Arkiv

……………
Ordf. sign.

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

Ny avfallsplan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att fullmäktige antar Avfallsplanen för Salems
kommun 2021-2030.

Sammanfattning av ärendet
Kommuner har en skyldighet att ta hand om avfall som kommer från hushåll samt
därmed jämförligt avfall från annan verksamhet, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken. För att
beskriva hur detta ska gå till upprättar varje kommun en renhållningsordning som
innefattar avfallsplan och renhållningsföreskrifter. Planen ska beslutas av
kommunfullmäktige.
I samarbete med SRV och övriga ägarkommuner har ett gemensamt arbete genomförts
med att ta fram ett förslag till Avfallsplan 2021-2030. Avfallsplanen ska i kombination med
bolaget SRV:s verksamhet borga för att avfallshanteringen hanteras på ett rationell och
framsynt sätt för kommunens räkning. Parallellt med detta ärende framläggs därför ett
ärende som beskriver SRV:s roll och koppling till avfallsplanens genomförande.

Ärendet
Nedan följer en beskrivning av ärendet i tre delar:
●
●
●

Det formella regelverk som finns kopplat till avfallsplanen
Vår arbetsprocess och avfallsplanens koppling till SRV:s uppgift och dess reglering
genom nya ägardirektiv
En kortfattat beskrivning av avfallsplanens innehåll och disposition.

Regelverk avseende avfallsplan
Enligt 5 kap. 41 § miljöbalken ska det finnas en renhållningsordning med avfallsplan i varje
kommun. Det är kommunen som är ansvarig för att ta fram den avfallsplanen.
I bl.a Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:6) specificeras vad avfallsplanen ska
innehålla. Där framgår bl.a att följande ska innefattas:
1. Syfte, mål, åtgärder och styrmedel
● Syftet med planen ska beskrivas.
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●
●

●
●

●

●

Avfallsplanen ska innehålla mål och åtgärder för att förebygga och
hantera det avfall som kommunen ansvarar för.
För avfall som kommunen inte ansvarar för ska avfallsplanen innehålla
mål och åtgärder för att förebygga och hantera detta avfall, i den
utsträckning som kommunen kan påverka detta.
Avfallsplanen ska innehålla mål och åtgärder för att förebygga och
begränsa nedskräpning.
Mål och åtgärder ska utgå från de nationella miljökvalitetsmålen,
etappmålen samt andra relevanta mål, strategier och planer. Mål och
åtgärder ska syfta till att avfallet hanteras enligt avfallshierarkin i enlighet
med 2 kap. 5 § och 15 kap. 10 § miljöbalken.
Avfallsplanen ska innehålla en redogörelse för de styrmedel som
kommunen planerar att använda för att uppnå målen och genomföra
åtgärderna.
Avfallsplanen ska beskriva hur målen och åtgärderna kommer att följas
upp.

2. Framtida insamlingssystem och anläggningar
● Behovsbedömning av nya anläggningar och förändring eller nedläggning
av gamla sådana - samt ekonomiska frågor kopplade till detta.
● Hur behov av platser för avfallsanläggningar tillgodoses, etc.
3. Beskrivning av nuläget
● Kommunens förhållanden, avfallsmäng och sammansättning.
● Uppgift om avfall som kommunen inte ansvarar för.
● Uppgifter om anläggningar som behövs för att förebygga och hantera
avfall.
● Hur mål och åtgärder i tidigare avfallsplan följts upp och resultatet från
den uppföljningen.
4. Nedlagda deponier
● Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om nedlagda deponier. För varje
nedlagd deponi ska en bedömning av risken för olägenheter för
människors hälsa och miljön redovisas. För de nedlagda deponier där
kommunen har varit verksamhetsutövare ska planen även innehålla
uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder för att förebygga
olägenheter för människors hälsa och miljön.
5. Samråd och miljöbedömning
● Uppgifter om samråd lämnas.
● Uppgifter om strategisk miljöbedömning eller beslut i fråga om
miljöpåverkan.
● Uppgift om vilka kommunala funktioner som medverkat vid framtagning
av planen.
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6. Lämnande av information till hushållen
● Kommunen ska lämna information till hushållen om avfallsförebyggande
åtgärder.

Vår arbetsprocess och koppling till ägardirektiv SRV
Den nya avfallsplanen har framtagits gemensamt för samtliga SRV:s ägarkommuner.
Avfallsplanens innehåll tar sin avstamp i bl.a Agenda 2030, EU:s direktiv om
avfallshantering och handlingsplan för cirkulär ekonomi samt de nationella
miljökvalitetsmålen, etappmålen och den nationella avfallsplanen. Den täcker de i stort
de områden som ovan beskrivs som ett krav sprunget ur Naturvårdsverkets föreskrifter
(NFS 2020:6). Planen täcker därmed fler aspekter av avfallsfrågan än tidigare sådan och
kommunerna förväntas ta en mer aktiv roll i bla det förebyggande arbetet och arbetet
med återbruk. Planen har varit ute på samråd och utställning hos respektive kommun.
Sent i Salems kommuns beredning av ärendet har till det politiska forumet klargjorts att
avfallsplanens målsättningar är ambitiösa och att kommunens ansvarsroll ytterligare
betonats. Det är olyckligt att förvaltningen inte i ett tidigare skede involverat den politiska
församlingen i framtagandet av avfallsplanen för att på så sätt i god tid få en bättre
styrning utifrån det politiska perspektivet på planen och dess målsättningar. Resultatet av
det har blivit att det i det politiska forumet, sent, framkommit farhågor avseende att SRV
inte fullt ut får som sin uppgift att hantera avfallsplanens krav och förväntningar - vilket
lämnar kommunen utan verktyg för genomlevande av planen. Förvaltningen tar lärdomen
att Salems politiska forum framledes ska involveras betydligt tidigare vid framtagande av
nya avfallsplaner.
Genom det förslag till ägardirektiv som nu parallellt med detta ärende ligger framme för
beslut anser kommunstyrelseförvaltningen att kommunen får ett sådant verktyg för
realiserande av avfallsplanen. Ägardirektivet ger SRV i uppdrag att genomföra
ägarkommunernas miljöpolitik inom avfallsområdet, vilket innefattar att genomföra
ägarkommunernas avfallsplaner. Bolaget kan också ges uppdrag av mer avgränsad
och/eller kortare karaktär. Kommunerna har därmed genom ägardirektiv möjlighet att
med SRV som redskap realisera avfallsplanens intentioner. Förvaltningen anser därmed
att avfallsplanen i dess föreslagna skick kan tillstyrkas.
Kortfattad beskrivning av disposition och innehåll i föreslagen avfallsplan
Avfallsplanen är uppdelad i fem delar:
1.
2.
3.
4.
5.

Mål, åtgärder och uppföljning
Nulägesbeskrivning
Nedlagda deponier
Miljökonsekvensbeskrivning
Uppföljning av avfallsplan 2011-2019

På så vis följer innehållet Naturvårdsverkets föreskrifter, vilka har beskrivits ovan. I det
följande beskrivs kort innehållet i respektive del av avfallsplanen.
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Del 1 beskriver att avfallsplanen ska genomsyras av klimatsmarta val och effektiv logistik.
Den relaterar till EU:s avfallshierarki och lägger därmed mer tyngd på på bl.a. cirkulär
ekonomi, återbruk och nedskräpning. Kommunikation och samverkan är medel för
måluppfyllnad som lyfts fram. Del 1 innehåller också en läsanvisning till avfallsplanen i
dess helhet. I denna del finns också ett antal resultatmål beskrivna. Det leder alltför långt
att återge dessa i denna tjänsteskrivelse - de finns tydligt att läsa i dokumentet.
Del 2 beskriver hur SRV:s kommuner valt att organisera sitt avfallsarbete och vilka
avfallsmängder som finns idag. Där redogörs också kort för kommunernas
befolkningsutveckling samt vilka avfallsanläggningar som finns
Del 3 beskriver vilka deponier som finns i kommunerna samt den information som finns
kring dem, inkl ev gjorda riskbedömningar. Detta som en kompletterande bild till mål 6 i
del 1 som bl a handlar om deponier och behov av riskinventering av dessa.
Del 4 beskriver den miljökonsekvensbedömning som är gjord baserat på föreslagen
avfallsplan. Sammanfattningsvis bedöms avfallsplanen ligga i linje med hållbar utveckling
och ansluter till de nationella miljömålen samt till de globala målen.
Del 5 innehåller en uppföljning av avfallsplan 2011-2019. Där redogörs för de
målområden som förevarit och vilka mål som nåtts eller ej. Sammanfattningsvis har 4 av 9
mål nåtts helt - andra har inte nåtts ända fram.
Avslutande kommentarer
Föreliggande plan synes ligga i linje med de formaliakrav som föreligger för en avfallsplan.
Målen är satta på de områden och med den ambition som internationella och nationella
har på området. Genom SRV:s nya ägardirektiv får kommunerna en förbättrad möjlighet
att genom SRV:s försorg realisera avfallsplanen.
KSF:s rekommendation är därför att föreliggande förslag till avfallsplan, tillsammans med
förslag till nya ägardirektiv för SRV, antas av Salems kommunfullmäktige.

Finansiering
Det finns idag inga identifierade kostnader förknippade med avfallsplanen. Så långt
möjligt anser förvaltningen att SRV inom befintlig taxa ska realisera planens intentioner men det kan inte utesluta att enskilda aktiviteter kräver tilläggsfinansiering genom
justering av taxan eller andra tillskott från ägarkommunerna. Detta får utredas och
beslutas om när ev förslag på nya åtgärder tillkommer under planens löptid.

Mats Bergström
Kommundirektör
Bilagor
Föreslagen avfallsplan del 1-5
Delges

Avfallsföreskrifter för Botkyrka, Haninge, Huddinge,
Nynäshamn och Salems kommuner -

Slutlig förslagshandling
INLEDNING
Enligt 15 kap. 41 § miljöbalken ska alla kommuner ha antagna avfallsföreskrifter och en avfallsplan.
Alla bestämmelser i dessa föreskrifter avseende hushållsavfall, gäller även för annat avfall, som omfattas av
kommunalt ansvar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, det vill säga jämförligt avfall från verksamheter, slam från
små avloppsanläggningar, fett från fettavskiljare och bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en
yrkesmässig verksamhet. Bestämmelser i dessa föreskrifter avseende hushållsavfall, gäller endast för sådant
hushållsavfall som kommunen ansvarar för. I avfallsföreskrifterna kan fastighetsinnehavare och
verksamhetsutövare se vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på olika aktörer. Föreskrifterna innehåller
bestämmelser om hur avfall ska sorteras, förvaras och hämtas.
Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 kap. 1 och 2 §§ avfallsförordningen
(2020:614) meddelar kommunfullmäktige i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn respektive Salems
kommuner dessa föreskrifter för avfallshantering.
I föreskrifterna används samma definitioner som i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen. För de begrepp
som används och där definition saknas i 15 kap. miljöbalken definieras begreppet i bilaga 1, Ordlista, se till
exempel begreppet hushållsavfall.

ANSVAR OCH SKYLDIGHETER
1 § Kommunens ansvar
Kommunen ansvarar för att transportera avfall som omfattas av kommunalt ansvar enligt 15 kap. 20 §
miljöbalken till behandlingsanläggning samt för att informera om de insamlingssystem som finns i kommunen.
Kommunen ansvarar inte för avfall som enligt lag ska samlas in och tas om hand av producenter.
Kommunfullmäktige beslutar om kommunens avfallstaxa.
Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt dessa föreskrifter utförs av kommunens
tillsynsansvariga nämnd och annan ansvarig nämnd/organisation.
SRV återvinning AB, nedan kallat SRV, har kommunens uppdrag att samla in och hantera det avfall som ingår i
kommunens avfallsansvar, enligt första stycket.
Fakturering av avfallsavgiften sker av SRV på uppdrag av kommunen.

2 § Fastighetsinnehavarens ansvar
Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. fastighetstaxeringslagen
(1979:1152) ska anses som fastighetsägare.
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att
• beställa de behållare och det hämtningsintervall som motsvarar fastighetens behov och överensstämmer med
tjänster enligt kommunens avfallstaxa.
• meddela SRV om ägandeförhållandena förändras.
• informera de boende och de som bedriver verksamhet inom fastigheten om reglerna i dessa föreskrifter och
se till att dessa efterlevs.
• ge de boende och de som bedriver verksamhet inom fastigheten möjlighet att sortera ut avfall i de avfallsslag
som krävs enligt denna föreskrift.
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3 § Avfallslämnarens ansvar
Avfallslämnaren ansvarar för att allt avfall hanteras så att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa och för
miljön.
Avfallslämnare är samtliga hushåll samt verksamheter i kommunen som ska göra sig av med hushållsavfall.
Avfallslämnaren ansvarar för att lämna hushållsavfall till SRV. Hushållsavfallet ska vara sorterat enligt 5-13 §§.
Kvaliteten på avfallet kan kontrolleras vid hämtningen. Är avfallet felaktigt sorterat eller hanterat kan
fastighetsinnehavaren behöva betala en extra avgift.
Hushållsavfall ska transporteras av SRV, eller av entreprenör som SRV anlitar, från fastigheten. Hushåll får själv
transportera grovavfall och farligt avfall från hushållet till återvinningscentral. All övrig transport av
hushållsavfall från fastighet ska utföras genom SRV:s försorg.
Den som bedriver yrkesmässig verksamhet vilken ger upphov till annat avfall än hushållsavfall ska säkerställa att
transport och omhändertagande sker enligt gällande lagstiftning.

4 § Producentansvar
Det finns producentansvar för förpackningar, däck, elektronik, batterier, läkemedel och radioaktiva strålkällor
samt bilar. Detta innebär att alla som tillverkar, importerar eller säljer dessa produkter ska ansvara och betala för
återvinningen och hanteringen av förbrukad vara. För att uppfylla sitt ansvar har producenterna bildat
branschbolag, nedan kallat producentorganisation, som administrerar insamling och återvinning. Vilka
avfallsslag som omfattas av producentansvar kan ändras genom nya förordningar.
Producenter samt importörer av förpackningar ansvarar för fastighetsnära insamling samt underhåll, tömning och
städning på återvinningsstationer.
Kommunen ansvarar för att medverka i samråd med producentorganisation för att lokalisera lämplig mark för
insamlingssystem för förpackningar. Kommunen ansvarar för att informera hushåll om skyldigheten att sortera
ut förpackningar, om hur insamlingen går till, om hur hushållen kan bidra till ökat materialutnyttjande och om de
återvinningsresultat som sorteringen bidrar till. Kommunens tillsynsansvariga nämnd eller annan ansvarig
nämnd ansvarar för att bedriva tillsyn mot fastighetsinnehavare som inte har giltiga skäl att avböja borttransport
från fastigheten, enligt 3 kap. 4a § avfallsförordningen (2020:614).

AVFALLSSLAG, SORTERING
5 § Matavfall
Storkök, restauranger och liknande som hanterar livsmedel ska sortera ut matavfall för biologisk behandling. Det
kan krävas ett kylt avfallsutrymme för matavfallet när det är nödvändigt för att olägenhet inte ska uppstå.
SRV ger fastighetsinnehavare till enbostadshus och fritidshus möjlighet att sortera ut matavfall för biologisk
behandling. SRV ger fastighetsinnehavare till flerbostadshus möjlighet att erbjuda sina hushåll att sortera ut
matavfall för biologisk behandling.
Den fastighetsinnehavare som har valt tjänsten separat utsortering av matavfall ska aktivt erbjuda
matavfallsinsamling till sina hyresgäster och matavfall ska läggas i behållaren för matavfall medan den som inte
har tjänsten lägger matavfallet i behållaren för restavfall.

6A § Avfall under producentansvar
Förpackningar av papper, metall, hårdplast, mjukplast, färgat och ofärgat glas ska lämnas i insamlingssystem
som anvisas av producentorganisationen, till exempel vid fastighet, vid en återvinningsstation eller på annan
anvisad plats.
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Kyl och frys (av hushållsmodell) ska förvaras skilt från annat avfall så att det kan omhändertas separat.
Hämtning av kyl och frys kan beställas av SRV eller lämnas till någon av SRV:s återvinningscentraler eller
någon annan plats som producentorganisationen anvisar.
Läkemedel från hushåll ska lämnas till ett apotek. Tomma förpackningar lämnas vid producentorganisationens
återvinningsstationer, någon av SRV:s återvinningscentraler eller på någon annan anvisad plats.
Bildäck utan fälg ska lämnas där däckproducenten anvisar plats. Bildäck med fälg kan lämnas på någon av
SRV:s återvinningscentraler eller på av däckproducenten anvisad plats.

6B § Returpapper
Returpapper ska lämnas i insamlingssystem som anvisas, eller erbjuds, av kommunen, till exempel vid en
återvinningsstation, vid fastighet, eller på annan anvisad plats.

7A § Grovavfall
Till grovavfall räknas bygg- och rivningsavfall, trädgårdsavfall och övrigt grovavfall. Grovavfall är
hushållsavfall som är tungt och/eller skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att
samla in tillsammans med restavfall i kärl eller annan behållare. Exempel på andra egenskaper är att avfallet inte
är brännbart och därför inte bör kastas tillsammans med restavfall. Övrigt grovavfall är till exempel möbler,
cyklar, stekpannor och skidor.
Oönskade men funktionella produkter kan lämnas för återanvändning antingen till verksamheter som säljer
återanvända produkter eller på SRV:s återvinningscentraler där samarbeten finns med någon verksamhet med
återanvända produkter.
Övrigt återvinningsbart material som metallskrot, rent trä, jord och sten från hushållen ska lämnas vid någon av
SRV:s återvinningscentraler eller på någon annan plats som SRV anvisar.
Enskilda hushåll kan lämna grovavfall på någon av SRVs återvinningscentraler eller annan plats som SRV
anvisar. Grovavfall ska sorteras enligt SRVs anvisningar.
Större mängder, mer än 3 kubikmeter, ska lämnas till SRV:s återvinningsanläggning Sofielund i Huddinge
kommun eller annan plats som SRV anvisar.
SRV kan även hämta grovavfall mot en extra avgift. I skärgården sker hämtning på anvisade platser.
Den som äger ett flerbostadshus ska säkerställa möjlighet till sortering samt säkerställa regelbunden hämtning av
grovavfall i anslutning till fastigheten. Vid nybyggnation ska ett separat utrymme för övrigt grovavfall
säkerställas, se även paragraf om bygg- och rivningsavfall nedan. Som ett komplement till den fastighetsnära
grovavfallssorteringen kan hushåll boende i flerbostadshus även nyttja återvinningscentralerna.
Verksamheter lämnar sitt grovavfall primärt vid SRV:s återvinningsanläggning vid Sofielund i Huddinge
kommun. Verksamheter har även möjlighet att lämna mindre mängder vid någon av SRV:s återvinningscentraler
mot en kostnad.
SRV övertar äganderätten till det grovavfall som lämnas på avsedd plats i anslutning till hushållet alternativt vid
någon av SRV:s återvinningscentraler.

Error! Reference source not found. B § Särskilt om bygg- och rivningsavfall
Bygg- och rivningsavfall kan lämnas vid SRV:s återvinningsanläggning vid Sofielund eller annan
återvinningsanläggning. Mindre mängder bygg- och rivningsavfall kan även lämnas vid någon av SRV:s
återvinningscentraler. SRV kan även hämta bygg- och rivningsavfall mot en extra avgift. I skärgården sker
hämtning på anvisade platser.
Bygg- och rivningsavfall ska sorteras så att minst farligt avfall, förpackningsmaterial, plast, glas, metall,
mineralfraktioner och trä hålls isär.

3

Vid nybyggnation ska utrymme för grovavfall i flerbostadshus, om möjligt, dimensioneras för att även bygg- och
rivningsavfall från boendes egenhändiga renoveringar ska kunna sorteras. Dimensioneringen beror på hur
mycket och ofta det bedöms uppstå sådant avfall. Vid behov ska tillfälliga containrar beställas när bygg- och
rivningsavfall uppstår.

Error! Reference source not found. C § Särskilt om trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall kan lämnas på någon av SRVs återvinningscentraler eller på annan plats som kommunen eller
SRV anvisar. Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på den egna fastigheten utan särskild anmälan till
kommunen. Det är inte tillåtet att tippa trädgårdsavfall utanför sin egen fastighet.
Invasiva växter, till exempel parkslide, jätteloka och gul skunkkalla, ska hanteras separat och förpackas väl vid
transport för att undvika spridning. Lämning av invasiva växter ska aviseras i förväg och avlämnas på SRV:s
återvinningsanläggning Sofielund. Information om aktuella invasiva växter finns på SRV:s hemsida.

8 § Farligt avfall
Farligt avfall är sådant hushållsavfall som på grund av sina egenskaper riskerar att skada människor eller miljö.
Vad som ska betecknas som farligt avfall framgår i bilaga 3 till avfallsförordningen (2020:614).
Farligt avfall ska separeras från annat avfall och lämnas till någon av SRVs återvinningscentraler eller till någon
annan plats som SRV anvisar. Farligt avfall får inte hällas ut i avloppet. När avfallet lämnas ska det vara
förpackat så att det lätt kan hanteras och lagras. Förpackningen ska vara märkt med mängd och innehåll. Olika
typer av farligt avfall får inte blandas. För transport av farligt avfall från yrkesmässig verksamhet gäller särskilda
bestämmelser i avfallsförordningen.
Elavfall, till exempel ljuskällor, datorer, TV-apparater, hårtorkar och mobiltelefoner som omfattas av
producentansvar, ska hushållen lämna på någon av SRV:s återvinningscentraler eller på någon annan plats som
producentorganisationen anvisar.
Småbatterier som väger under tre kilo lämnas i batteriholkar på någon av SRV:s återvinningscentraler, till
återförsäljaren eller på någon annan plats som kommunen/SRV anvisar. Kasserade varor med inbyggda batterier
ska lämnas till den som säljer varorna eller på den plats som kommunen/SRV anvisar. Bilbatterier och andra
större startbatterier lämnas till återförsäljare eller på den plats som kommunen/SRV anvisar.
För explosivt avfall som ammunition, vapen och granater ska polisen kontaktas. Nödraketer och nödbloss samt
fyrverkerier och smällare återlämnas till återförsäljare alternativt kontaktas polisen.
Påfyllningsbara tryckbehållare; gasflaskor, gasolflaskor, kolsyrebehållare, brandsläckare och andra typer av
tryckbehållare, ska återlämnas till återförsäljare.
Förbrukade sprutor och kanyler ska läggas i speciell behållare som tillhandahålls av, och lämnas till, apoteken.

9 § Restavfall
Restavfall är det brännbara avfall som är kvar efter utsortering av matavfall, förpackningar, tidningar, grovavfall
och farligt avfall. Restavfall kan innehålla matavfall om matavfallet inte sorterats ut.
Restavfall sorteras i avsedda kärl, fack eller annan behållare avsedd för restavfall.

10 § Latrin
Fastighets- eller nyttjanderättsinnehavaren ska förvara latrin i en av SRV godkänd behållare, vilken ska förslutas
innan SRV hämtar den. Behållaren ska lämnas på angiven plats. Fastighets- eller nyttjanderättsinnehavare ska
sätta av SRV tillhandahållen etikett på latrinkärlet vilken anger fastighetsbeteckning samt datum.

11 § Fosforfiltermaterial
Fosforfiltermaterial från fosforfällor kopplade till små/enskilda avloppsanläggningar ska omhändertas av
SRV. Fosforbehållaren ska förvaras lättillgängligt och behållaren ska vara lätt att öppna och lyfta ur. Det
filtermaterial som SRV hämtar ska vara tillräckligt avvattnad.
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Finns det särskilda skäl och en godkänd anläggning får filtermaterial från fosforfällan användas på den egna
fastigheten.

12 § Fett
Storkök, restauranger och liknande verksamheter som hanterar livsmedel ska säkerställa att fett i avloppsvattnet
samlas upp i en tillräckligt dimensionerad fettavskiljare. Annat överblivet matfett och frityroljor ska samlas upp i
behållare som lämnas för återvinning. Behållare som lämnas för materialåtervinning får lämnas till annan
mottagare än SRV.
Fettavskiljare ska vara lätta att öppna vid tömningstillfället och anslutningspunkt för tömning ska inte vara
övertäckt.
För hushåll ska matfetter och frityroljor förvaras i behållare med tätslutande lock. Mindre mängder (upp till 1
liter) får läggas i behållare för restavfall, om hantering av avfallet kan ske utan att emballaget går sönder. Större
mängder matfett eller frityroljor ska lämnas in på återvinningscentral eller på annan plats som SRV anvisar.

13 § Övrigt
Döda sällskapsdjur skickas till en djurkyrkogård som har tillstånd att ta emot dem, eller till en godkänd
förbränningsanläggning. Små sällskapsdjur, till exempel katter, hundar, burfåglar och marsvin, kan grävas ner på
den egna fastigheten om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa eller miljön.

HÄMTSTÄLLE
14 a § Behållare och skötsel
Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren är skyldig att använda avfallsbehållare och eventuella påsar
som anges i gällande avfallstaxa.
Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska rengöra avfallsbehållaren när det behövs.

Error! Reference source not found. b § Fyllnadsgrad, vikt och emballering
Behållaren får inte vara fylld mer än att den är lätt att tillsluta och den får inte fyllas med annat avfall än den är
avsedd för.
Maxvikt för enfackade kärl för restavfall eller matavfall är 66 kg för 660-literskärl och 40 kg för 140 liter – 370
liter kärl. Maxvikt för säck är 15 kg.
Hushållsavfall ska vara väl emballerat. Föremål som riskerar att vålla skär- eller stickskada ska förpackas så att
arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet elimineras.
Överfull eller trasig avfallsbehållare eller avfallsbehållare som innehåller dåligt emballerade, stickande eller
skärande föremål hämtas först när avfallet paketerats om.

Error! Reference source not found. c § Uppställningsplats
Avfallsbehållare ska vid tömningstillfället vara uppställd vid fastighetsgräns eller den plats som kommunen
anvisat, på följande sätt:
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området ovanför behållaren ska vara helt fritt från exempelvis trädgrenar och låga ledningar.
kärl ska vara utställda på anvisad hämtningsplats från klockan 06.00 tömningsdagen.

För enbostadshus samt fritidshus gäller också att avfallsbehållaren vid tömningstillfället ska vara uppställd vid
fastighetsgräns eller den plats som kommunen anvisat, på följande sätt:




kärlen ska stå på gatunivå.
kärlen ska stå som längst 1,5 meter från körbar väg.
fritt utrymme runt kärlen ska vara minst 50 centimeter.

Om behållaren inte är tillgänglig eller om avfallet är felaktigt sorterat/hanterat vid planerad hämtning sker
hämtning efter att felet har åtgärdats, antingen vid nästa ordinarie hämtning eller, efter beställning, genom en
extra hämtning mot avgift.

Error! Reference source not found. d § Särskilt om hämtställe för slam
På den fastighet där en eller flera små/enskilda avloppsanläggningar finns ska fastighetsinnehavaren eller
nyttjanderättshavaren märka upp tömningsplatsen så att den är tydlig. Marken intill tömningsplatsen ska vara
röjd från växtlighet. Små/enskilda avloppsanläggningar som ligger utanför den egna fastigheten ska vara märkt
med fastighetsbeteckning och adress.
Små/enskilda avloppsanläggningar ska vara lätta att öppna vid tömningstillfället och lock ska inte
vara övertäckta.

15 § Dragväg för kärl
Platsen där kärlet eller kärlen ställs upp inför hämtning ska vara belägen så nära platsen där hämtningsfordonet
stannar som möjligt. När hämtningsfordon inte kan köras fram intill den plats där kärlet normalt placeras inför
tömning, eller avfallsutrymmet för kärl, gäller följande:








Dragväg ska vara jämn, hårdgjord och utan trappsteg eller andra hinder.
Fastighetsinnehavaren ska se till att dragväg för kärl hålls i sådant skick att kärl utan svårighet kan
förflyttas.
För enbostadshus med kärl vid fastigheten får kärl vara placerad högst 10 meter från den plats där
hämtningsfordon normalt stannar.
För enbostadshus med gemensamhetsanläggning, flerbostadshus och verksamheter får kärlen vara
placerade högst 60 meter från den plats där hämtningsfordon normalt stannar.
För fritidshus med kärl vid fastigheten får kärl vara placerad högst 1,5 meter från den plats där
hämtningsfordon normalt stannar.
För fritidshus med gemensamhetsanläggning får kärl vara placerad högst 10 meter från den plats där
hämtningsfordon normalt stannar.
För verksamheter får kärl för matavfall vara placerad högst 20 meter från den plats där
hämtningsfordon normalt stannar.

16 § Avfallsutrymmen och farbar väg
SRV ska ha tillträde till de utrymmen där avfall ska hämtas. Det sorterade avfallet ska förvaras i ett anpassat och
skadedjurssäkert avfallsutrymme eller på en lämplig förvaringsplats som svarar mot det behov som finns.
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att avfallsutrymmet är fritt från ohyra och skadedjur, enligt 9 kap. 9 §
miljöbalken.
Fastighetsinnehavaren ska säkerställa att transportvägen till hämtnings- och tömningsplats hålls framkomlig.
Transportvägen och vändplatsen ska vara så dimensionerade och hållas i sådant skick att de är farbara för
hämtningsfordon.
Vid avsaknad av lämplig plats för avfallshantering har fastighetsinnehavare alternativt samfälligheten i
samverkan med berörd kommun möjlighet att i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) söka om bygglov för
en gemensam anläggning.
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Om farbar väg saknas, eller om det av annat skäl inte går att ordna lämplig plats för kärl, och om
hämtningsplats med kärl eller annan av SRV godkänd behållare inte kan ordnas på annat sätt, exempelvis med
gemensamma kärl eller gemensamhetsanläggning, kan SRV erbjuda hämtning i säck, när det inte bedöms
finnas något annat sätt att hämta avfall från fastigheten.

17 § Hämtställe - Skärgård
Hämtning av avfall året runt i hämtningsområde Skärgård förutsätter att det finns minst en person mantalsskriven
på adressen, eller att fastigheten ligger i ett område där kommunen utför året runt hämtning.
På öar med färjeförbindelse och där det finns farbar väg till fastigheten för hämtningsfordon, som kan tömma
kärl, ska varje fastighetsinnehavare teckna abonnemang med kärl vid den egna fastigheten eller med del i
gemensamhetsanläggning enligt 25 §.
Där det saknas farbar väg för hämtningsfordon, som kan tömma kärl, gäller ett av följande alternativ:
 Avfall från fastigheten lämnas vid gemensamhetsanläggning, eller vid plats som anvisas av kommunen
eller SRV


Om hämtningsplats enligt föregående punkt inte går att ordna får avfall från fastigheten, efter
godkännande från SRV, lämnas i säck.

HÄMTNINGSINTERVALL
18 § Hämtningsintervall Fastland
Restavfall ska hämtas vid behov eller minst var fjärde vecka. Avfall som innehåller matavfall ska hämtas vid
behov eller minst var fjortonde dag. Restavfall från fritidshus ska hämtas under tidsperioden maj till oktober.
Latrin ska vid permanentbostäder hämtas minst varannan vecka och från fritidshus minst åtta gånger per år under
tidsperioden maj till oktober. Grovavfall från flerbostadshus ska hämtas vid behov.
Fettavskiljare ska tömmas regelbundet, minst var fjärde vecka, vid behov varannan vecka (i enlighet med svensk
standard SS-EN 1825-2). Det gäller även fettavskiljare kopplad till små/enskilda avloppsanläggningar. Matfett
och frityroljor i behållare från livsmedelshantering ska hämtas vid behov eller minst en gång per år. Kommunens
tillsynsansvariga nämnd eller annan ansvarig nämnd/organisation kan komma att fastställa annat
hämtningsintervall.
Slam från små/enskilda avloppsanläggningar med avlopp från enbart bad, disk och tvätt ska hämtas minst en
gång vartannat år. Slam från små/enskilda avloppsanläggningar med vattentoalettanslutning och reningsverk ska
hämtas vid behov, men minst två gånger per år vid enbostadshus för permanentboende och minst en gång per år
vid fritidshus. Kommunens tillsynsansvariga nämnd eller annan ansvarig nämnd kan komma att fastställa annat
hämtningsintervall.
Tömning av fosforfällor ska ske efter kommunens tillstånd och enligt tillverkarens rekommendationer.

19 § Hämtningsintervall Skärgård
Från öar utan fast landförbindelse, med undantag av Utö och Ornö, sker ingen hämtning under perioden vecka 41
till vecka 18. Avfall får under denna period lagras på den egna fastigheten på ett sådant sätt att det inte skapar
någon olägenhet för människors hälsa och för miljön. Grovavfall samt elavfall hämtas två gånger per år vid
anvisade platser i skärgården.

UNDANTAG, DISPENSER OCH EGET OMHÄNDERTAGANDE
Frågor om undantag och dispenser från dessa föreskrifter handläggs av kommunens tillsynsansvariga nämnd
eller annan ansvarig nämnd/organisation enligt 20–28 §§ nedan. Undantag och dispenser är endast möjliga om
det finns särskilda skäl och inte innebär olägenhet för människors hälsa eller för miljön.
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20 § Matavfall
Matavfall får komposteras på den egna fastigheten i en skadedjurssäker behållare. För åretruntbruk ska
behållaren vara värmeisolerad.
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare som avser kompostera matavfall ska anmäla det skriftligt till
kommunens tillsynsansvariga nämnd eller annan ansvarig nämnd.
I Huddinge kommun gäller följande för installation av matavfallskvarn:
Matavfallskvarn får installeras om fastigheten är kopplad till kommunalt vatten och avlopp. Ingen anmälan
behöver göras till Huddinge kommun. Om fastigheten är kopplad till enskilt avlopp ska installation av
matavfallskvarn anmälas till kommunens tillsynsansvariga nämnd.
I Botkyrka, Haninge, Nynäshamn och Salems kommuner gäller följande för installation av
matavfallskvarn:
Avfallskvarn godkänns endast för storkök och restauranger som ansluter avfallskvarnen till en separat tank så att
matavfallet kan samlas in och återvinnas. En fastighetsinnehavare som tänker installera matavfallskvarn ska
ansöka om det skriftligt till kommunens tillsynsansvariga nämnd eller annan ansvarig nämnd.

21 § Trädgårdsavfall
Torrt vedartat trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast om det kan ske utan att
olägenhet för människors hälsa eller för miljön uppstår och inte strider mot andra föreskrifter eller beslut.
Förbud mot eldning till skydd för människors hälsa och miljön meddelade med stöd av 40 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, utfärdade med stöd av förordningen (2003:789) om skydd
mot olyckor eller annan författning samt brandriskvarning måste beaktas.

22 § Avfall från små/enskilda avloppsanläggningar
Finns det särskilda skäl och en godkänd anläggning får slam slutbehandlas i en komposteringsanläggning på
den egna fastigheten. En fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som tänker slutbehandla slam ska
ansöka om det skriftligt till kommunens tillsynsansvariga nämnd eller annan ansvarig nämnd.
En fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som tänker använda fosfor från fosforfällan på den egna
fastigheten ska ansöka om det skriftligt till kommunens tillsynsansvariga nämnd eller annan ansvarig
nämnd.

23 § Latrin
Latrin får slutbehandlas i en komposteringsanläggning, en förmultningsanläggning eller en
förbränningstoalett på den egna fastigheten.
Fastighets- och nyttjanderättshavare som avser slutbehandla latrin ska ansöka om det skriftligt till kommunens
tillsynsansvariga nämnd eller annan ansvarig nämnd.

24 § Eget omhändertagande av avfall
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall kan beviljas
dispens från att lämna avfall till SRV för transport, bortskaffande och återvinning, om det finns särskilda skäl
och hanteringen kan göras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Ansökan om totalbefrielse ska göras
skriftligt till kommunens tillsynsansvariga nämnd eller annan ansvarig nämnd. Fastighetsinnehavare eller
nyttjanderättshavare som beviljas dispens ska trots detta betala grundavgiften enligt gällande avfallstaxa.
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25 § Gemensam behållare och gemensamhetsanläggning
Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare kan få rätt att använda gemensam behållare.
Hushåll i två eller tre närbelägna fastigheter får dela avfallskärl under förutsättning att samtliga kärl som ingår
i abonnemanget delas. Ansökan om gemensam behållare ska göras skriftligt till kommunens tillsynsansvariga
nämnd eller annan ansvarig nämnd. Ansökan ska vara gemensam och en huvudansvarig för behållaren ska
anges.
Hushåll i minst fyra närbelägna fastigheter får, där det är praktiskt möjligt, dela på en
gemensamhetsanläggning. Uppställningsplats, sorteringsalternativ, storlek på kärl, eller annan av SRV
godkänd behållare, samt tömningsfrekvens anvisas av kommunen efter samråd med SRV och med kunderna.
Ansökan om gemensamhetsanläggning ska göras skriftligt till kommunens tillsynsansvariga nämnd eller
annan ansvarig nämnd. Ansökan ska vara gemensam och en huvudansvarig för behållaren eller anläggningen
ska anges.

26 § Hämtning av avfall i säck
Om farbar väg saknas, eller om det av annat skäl inte går att ordna lämplig plats för kärl vid fastigheten eller
inom rimligt avstånd, och om gemensamhetsanläggning med kärl eller annan typ av behållare enligt
kommunens avfallstaxa inte kan användas, kan fastighetsinnehavare, efter godkännande från SRV, få använda
säck. Säck får inte fyllas mer än att den kan stängas. Det som anges i Error! Reference source not found. §
om dragväg för kärl gäller även för säck.

27 § Uppehåll i hämtningen
Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare kan få göra uppehåll i hämtningen av avfall från ett
permanentboende om boendet inte kommer att användas under en sammanhängande tid av minst tre månader.
Ansökan om uppehåll ska göras skriftligt till kommunens tillsynsansvariga nämnd eller annan ansvarig nämnd
senast tre veckor före ändringen. För fritidshus ska uppehållet gälla hela hämtningssäsongen och skriftlig
ansökan ska lämnas senast den 15 april till kommunen.
Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare kan få göra uppehåll i hämtningen av slam från små/enskilda
avloppsanläggningar om det finns särskilda skäl. Ansökan ska göras skriftligt till kommunens tillsynsansvariga
nämnd eller annan ansvarig nämnd och medges för maximalt 3 år. Därefter måste ny ansökan lämnas om
uppehållet ska fortsätta.

28 § Förlängt hämtningsintervall
Det går att göra undantag från hämtningsintervallet om det finns särskilda skäl. Ansökan ska göras skriftligt till
kommunens tillsynsansvariga nämnd eller annan ansvarig nämnd.
Om verksamheten önskar tömning av fettavskiljare mer sällan än var fjärde vecka, eller hämtning av matfett och
frityroljor i behållare mer sällan än en gång per år, ska dispens sökas hos kommunens tillsynsansvariga nämnd
eller annan ansvarig nämnd/organisation.

IKRAFTTRÄDANDE
Dessa föreskrifter träder i kraft 2021-06-01 då tidigare renhållningsföreskrifter för Botkyrka, Haninge,
Huddinge, Nynäshamn och Salems kommuner upphör att gälla. Dispenser och undantag som meddelats med
stöd av tidigare renhållningsföreskrifter ska gälla enligt tidigare beslut.
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Bilaga 1 - Ordlista
Benämning

Förklaring

Avfall

Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av
med, eller avser eller är skyldig att göra sig av med (15 kap. 1 §
miljöbalken).

Avfallslämnare

Den som ska göra sig av med avfall. Avfallslämnare har samma
betydelse som ”avfallsproducent”, enligt 15 kap. 4 § miljöbalken.

Avfallstaxa

Är en kommunal föreskrift som innehåller beskrivning av samt
avgifter för de tjänster som ingår i det kommunala avfallsansvaret
vilken beslutas i fullmäktige i respektive ägarkommun.

Behandling

Med behandling av avfall avses återvinning eller bortskaffande av
avfall.

Biologisk behandling

Kompostering eller rötning av till exempel matavfall för att återvinna
humus, näring och energi.

Brännbart avfall

Avfall som brinner utan energitillskott efter det att
förbränningsprocessen har startat.

Bygg- och rivningsavfall

Avfall som uppkommer när man bygger, bygger om, renoverar eller
river byggnader.

Dragväg

Den väg som hämtningspersonal drar kärl från den plats där de står
uppställda, till hämtningsfordonet, eller den väg som slang dras från
slamsugningsfordon till anslutningspunkt på fastighetsinnehavarens
anläggning.

Elavfall

Elavfall är avfall från apparater, produkter, komponenter, maskiner,
verktyg, instrument och annan utrustning för generering, överföring
eller mätning av elektrisk ström eller elektromagnetiska fält, eller som
är beroende av elektrisk ström eller elektromagnetiska fält för att
fungera korrekt.
Elavfall omfattas av producentansvar, se 3 kap. 5 §
avfallsförordningen (2020:614), förordning (2014:1075) om
producentansvar för elutrustning, förordning (2000:208) om
producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer samt
förordning (2008:834) om producentansvar för batterier.

Enbostadshus

Bostadshus med en till två bostäder för permanentboende, till exempel
villor, radhus, kedjehus, enligt Skatteverkets definition av småhus,
oberoende av upplåtelseform.

Farligt avfall

Med farligt avfall avses sådant avfall som finns uppräknat i
avfallsförordningen (2020:614) och som har egenskaper som gör att
det måste hanteras särskilt för att inte skada levande organismer eller
miljön. Farligt avfall redovisas med en * i bilaga 3 i
avfallsförordningen (2020:614). Exempel på farligt avfall som
uppkommer i hushållen, eller i bygg- och rivningsavfall, är nagellack,
aceton, färg, lösningsmedel, förtunningsmedel, olja och elavfall.

Fastighetsinnehavare

I dessa föreskrifter jämställs fastighetsinnehavare och fastighetsägare
med tomträttsinnehavare, samfällighetsförening eller arrendator med
byggnad på ofri grund.

Fastland

Hämtningsområde som utgörs av fastland och öar med fast, avgiftsfri,
vägförbindelse som är farbar för hämtningsfordon.
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Flerbostadshus

Bostadshus med minst tre bostadslägenheter. Flerbostadshus
motsvarar Skatteverkets definition av hyreshusenhet. Här ingår olika
typer av upplåtelseformer, både hyresrätt och bostadsrätt.

Fritidshus

Bostadshus med en till två bostäder för användning under en
begränsad tid av året, enligt Skatteverkets definition av småhus.

Förpackning

Konstruktion av plast, metall, papper, kartong, wellpapp eller glas
som används för att förvara, skydda eller leverera en vara. Se
förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar.

Gemensamhetsanläggning

Minst fyra fastighetsinnehavare använder en eller flera gemensamma
kärl eller storbehållare. I kommunens avfallsföreskrifter och
avfallstaxa används begreppet inte enbart om anläggningar som
bildats med stöd av anläggningslagen (1973:1149), utan även om
andra fall där minst fyra fastighetsinnehavare använder gemensamma
kärl eller andra behållare.

Grovavfall

Grovavfall är den del av hushållsavfallet som är så tungt och/eller
skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt
att samla in tillsammans med restavfall i kärl eller annan behållare. Det
kan till exempel vara möbler, trädgårdsavfall, cyklar, stekpannor och
skidor.

Grundavgift

En fast avgift som betalas av alla som ger upphov till hushållsavfall.
Grundavgiften täcker SRV:s kostnader för hantering av grovavfall och
farligt avfall på återvinningscentral, samt administration.

Hushållsavfall

Avser samma sak som begreppet ”kommunalt avfall”, det vill säga
avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från
annan verksamhet. I föreskrifterna används begreppet hushållsavfall
därför att det begreppet bedöms vara vedertaget och tydligare än det
nytillkomna begreppet ”kommunalt avfall”.
I begreppet hushållsavfall inryms avfall som typiskt kan uppkomma vid
människors användning av mark och byggnader för bostadsändamål.
Hushållsavfall uppstår i alla former av boende.
Med avfall från annan verksamhet som är jämförlig med hushållsavfall
menas sådant avfall som uppkommer som ett resultat av att människor
använder lokaler eller anläggningar på ett sätt som ger upphov till
avfall som liknar det avfall som även kan uppstå vid användning av
mark eller byggnad för bostadsändamål. Till exempel avfall från
personalmatsalar och restauranger, samt avfall som uppkommer genom
städning och genom att saker kastas i papperskorgar.

Invasiva växter

En invasiv art är en art som introducerats till områden utanför sitt
ursprungliga utbredningsområde, som sprider sig av egen kraft, som
skadar ekosystemet som de introducerats till, hotar den biologiska
mångfalden, har negativa effekter på jordbruk och dylikt, åstadkommer
ekonomisk skada, eller påverkar hälsan negativt hos djur och
människor. Invasiva arter kan ha introducerats oavsiktligt eller
avsiktligt.
För att skydda miljön och samhället mot utbredningen och skadorna av
invasiva främmande växter finns sedan 1 januari 2015 EU-förordning
nr (1143/2014) om förebyggande och hantering av introduktion och
spridning av invasiva främmande växter.
Syftet med EU-förordningen är att så långt som möjligt hindra att
invasiva främmande växter kommer in i EU och att bekämpa de arter
som redan finns här.
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Kommunalt avfall

Med kommunalt avfall avses samma som 15 kap. 3 § miljöbalken, det
vill säga avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till
sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll.
I föreskrifterna används begreppet hushållsavfall därför att det
begreppet bedöms vara vedertaget och tydligare än begreppet
”kommunalt avfall”.
I kommunalt avfall ingår inte:
1. avfall från tillverkning,
2. avfall från jord- och skogsbruk,
3. avfall från fiske,
4. avfall från septiktankar, avloppsnät och avloppsrening,
5. bygg- och rivningsavfall, och
6. uttjänta bilar.

Kompostering

Biologisk behandlingsmetod som innebär nedbrytning av biologiskt
lättnedbrytbart avfall i närvaro av syre. Humus och näringsämnen
återvinns.

Källsortering

Avfallet sorteras redan vid källan, det vill säga där det uppstår, till
exempel i hushållet eller på arbetsplatsen. Sorteringen sker utifrån vad
avfallet består av. På så sätt underlättas olika former av återvinning.

Latrin

Avfall som består av mänsklig avföring.

Matavfall

Biologiskt lättnedbrytbart avfall, avfall som på kort tid kan brytas ner i
biologiska processer, och som består av livsmedel eller som uppstår i
samband med hantering av livsmedel.

Materialåtervinning

Återvinning av ett material så att det kan användas i nya produkter (till
skillnad från energiåtervinning).

Nyttjanderättshavare

Den som har rätt att använda hela eller del av fastigheten utan att äga
den, till exempel genom arrende, bostadsrätt eller hyresrätt.

Producent

Den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en vara
eller en förpackning (varuproducent).

Producentansvar

Producenterna har ansvar för att en vara eller produkt samlas in och
omhändertas genom återvinning, återanvändning eller bortskaffning på
ett sådant sätt som krävs för en hälso- och miljömässigt godtagbar
avfallshantering. Exempelvis omfattas förpackningar, tidningar, däck,
batterier, bilar och elavfall samt vissa radioaktiva produkter av
producentansvar.

Restavfall

Det brännbara avfall som är kvar efter utsortering av matavfall,
förpackningar, tidningar, grovavfall och farligt avfall. Restavfall kan
innehålla matavfall och/eller annat avfall om dessa avfall inte sorterats
ut.

Skärgård

Hämtningsområde som utgörs av öar och kust som inte ingår i
hämtningsområde Fastland, se definition ovan.

Tillsyn

Kontroll från en myndighet så att lagar och regler följs.

Trädgårdsavfall

Som trädgårdsavfall räknas komposterbart och flisbart växtavfall som
uppkommer vid normal trädgårdsskötsel i småhus, däremot inte fällda
träd eller avfall som uppstår vid större anläggningsarbete i en trädgård.

Verksamheter

Industrier, affärsrörelser, vård- och serviceinrättningar samt föreningar
och företag.

Verksamhetsutövare

Den som driver och/eller ansvarar för en verksamhet.
Verksamhetsutövaren är ansvarig för avfallshanteringen i
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verksamheten och är antingen fastighetsinnehavare eller
nyttjanderättsinnehavare av en fastighet eller lokal.
Återvinning

Användning, behandling eller omhändertagande av material,
näringsämnen eller energi från avfall. Kan delas in i återanvändning,
materialåtervinning och energiåtervinning.

Återvinningscentral

Bemannad mottagningsanläggning för till exempel grovavfall,
trädgårdsavfall, farligt avfall och producentansvarsmaterial.

Återvinningsstation

Obemannad uppsamlingsplats med containrar för förpackningar och
returpapper. Utformning och ansvar för återvinningsstationer kan
förändras när kommunerna ska ta över ansvaret för insamlingen av
returpapper år 2022.
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Ägardirektiv SRV Återvinning 2021

SRV Återvinning AB ägs gemensamt av Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salems
kommuner. Bolagets avsaknad av ägardirektiv har med tiden upplevts problematisk varför en
arbetsgrupp fick i uppdrag att arbeta fram ett förslag till ägardirektiv och dokumentet har
därefter stämts av kommunerna emellan.
Föreslaget ägardirektiv bedöms innebära en rimlig avvägning mellan de olika intressen som
finns. Ägardirektivet tillgodoser ägarkommunernas behov av reglering av frågor mellan bolag
och ägare. Även ägarnas behov av insyn, kontroll och styrning tillgodoses. Inte minst
tydliggörs SRV:s roll i att verkställa kommunernas avfallsplan, genom direkt reglering i
direktivet och genom möjlighet att ge bolaget tilläggsuppdrag. SRV:s styrelse och
bolagsledning behåller i allt väsentligt sin handlingsfrihet i den löpande verksamheten.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 14 april 2021.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ägardirektiv för SRV Återvinning AB
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt SRV Återvinning AB att vid det fall samtliga
ägarkommuner inte hunnit fatta beslut om att godkänna förslaget till ägardirektiv
innan
bolagets ordinarie bolagsstämma ska bolaget hålla extra bolagsstämma senast
2021-06-30.
3. Förutsatt att samtliga ägarkommuner fattar likalydande beslut avseende att
fastställa förslaget, uppdras åt Salems kommuns ombud vid SRV Återvinning AB:s extra
bolagsstämma, att rösta för att bolagsstämman fastställer föreslaget ägardirektiv för SRV
Återvinning AB.
4. Ge kommunstyrelseförvaltningen i fortsatt uppdrag att bevaka att ansvaret för att vidtaga
aktiviteter som leder till god måluppfyllelse i förhållande till kommunens avfallsplan - genom
ägardirektivet och särskilda ägaruppdrag - åläggs SRV.
______________________
Delges:
SRV

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-04-14
Dnr KS/2021:154
1 av 5
Kommunstyrelseförvaltningen
Mats Bergström
Kommundirektör
Kommunstyrelsen

Ägardirektiv SRV
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ägardirektiv för SRV Återvinning AB
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt SRV Återvinning AB att vid det fall samtliga
ägarkommuner inte hunnit fatta beslut om att godkänna förslaget till ägardirektiv
innan bolagets ordinarie bolagsstämma ska bolaget hålla extra bolagsstämma
senast 2021-06-30.
3. Förutsatt att samtliga ägarkommuner fattar likalydande beslut avseende att
fastställa förslaget, uppdras åt Salems kommuns ombud vid SRV Återvinning AB:s
extra bolagsstämma, att rösta för att bolagsstämman fastställer föreslaget
ägardirektiv för SRV Återvinning AB.
4. Ge kommunstyrelseförvaltningen i fortsatt uppdrag att bevaka att ansvaret för att
vidtaga aktiviteter som leder till god måluppfyllelse i förhållande till kommunens
avfallsplan - genom ägardirektivet och särskilda ägaruppdrag - åläggs SRV.

Sammanfattning av ärendet
SRV Återvinning AB ägs gemensamt av Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och
Salems kommuner. Bolagets avsaknad av ägardirektiv har med tiden upplevts
problematisk varför en arbetsgrupp fick i uppdrag att arbeta fram ett förslag till
ägardirektiv och dokumentet har därefter stämts av kommunerna emellan.
Föreslaget ägardirektiv bedöms innebära en rimlig avvägning mellan de olika intressen
som finns. Ägardirektivet tillgodoser ägarkommunernas behov av reglering av frågor
mellan bolag och ägare. Även ägarnas behov av insyn, kontroll och styrning tillgodoses.
Inte minst tydliggörs SRV:s roll i att verkställa kommunernas avfallsplan, genom direkt
reglering i direktivet och genom möjlighet att ge bolaget tilläggsuppdrag. SRV:s styrelse
och bolagsledning behåller i allt väsentligt sin handlingsfrihet i den löpande
verksamheten.
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Ärendet
Ärendet kommer i det följande att mer ingående beskrivas i två delar.
Den första delen beskriver bakgrunden och behovet av ägardirektiv för bolaget. Denna
skrivning är i all väsentlighet densamma för samtliga ägarkommuner (framtagen av
Botkyrka kommun) och är ej unikt utformad för Salems kommun.
Den andra delen är Salems specifik och beskriver ägardirektivets koppling till
avfallsplanen. Där konstateras att det nya ägardirektivet ger ägarkommunerna verktyg att
genom uppdrag ålägga SRV att genomföra de aktiviteter som krävs för att efterleva
avfallsplanen.

Ägardirektivet - bakgrund och innehåll
Bakgrund
Botkyrka, Haninge och Huddinge kommun reglerade sitt samarbete om SRV i ett
konsortialavtal som började gälla 1973. Avtalet kompletterades från och med 1978 då
Nynäshamn blev delägare i SRV och ytterligare en komplettering gjordes 1983 när Salem
blev delägare i bolaget.
Ägarkommunerna har under en längre tid bedömt att de dokument som reglerar
kommunernas samarbete samt styrning och ledning av SRV behöver kompletteras. För ca
5-10 år sedan gjordes en ansats att i ett samlat grepp att ta fram nya ägardirektiv,
konsortialavtal samt bolagsordning. Processen resulterade dock i en oenighet mellan
ägarkommunerna avseende framför allt förändringar i konsortialavtalet och därmed
avstannade processen för samtliga dessa dokument.
Successivt har dock reglering och lagar skärpts (miljökrav, konkurrenslagstiftning,
redovisning mm) och renhållningen har en mer betydelsefull roll idag än tidigare. Det
faktum att kommunerna inte har utfärdat skrivna ägardirektiv till bolaget, har med tiden
kommit att upplevas som en allt större brist. SRV fyller en central roll som instrument för
att utföra kommunernas lagstadgade uppgifter inom renhållning och i kommunernas
miljöarbete. Ökade krav på ägarstyrning i kommunala bolag, både ur ett praktiskt och
legalt perspektiv har också tydliggjort behovet av ägardirektiv. Även bolagsordning och
konsortialavtal bör senare ses över, men avsaknaden av ägardirektiv har gjort att detta
styrdokument prioriterats.
Med anledning av detta bildades en arbetsgrupp under hösten 2020 med representanter
från Botkyrka, Haninge, Huddinge samt SRV. Arbetsgruppen har genomfört sex möten och
avstämningar har skett med kommundirektörer i samtliga ägarkommuner. Arbetet med
att ta fram förslaget till ägardirektiv har varit grundligt med kompetens inom juridik,
ekonomi och representant från bolaget. Kontakter har även tagits med Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) framförallt kring juridiska frågor. Föreslaget ägardirektiv är
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ett resultat av gruppens arbete och diskussioner mellan kommundirektörer och
medlemmar i arbetsgruppen. Kommundirektörerna är överens kring förslaget.
Ägardirektivets innehåll
I punkt 1. Ägare betonas SRV:s roll som en del av ägarkommunernas verksamhet och i
punkt 2. Ägarnas direktivrätt fastställs kommunernas direktivrätt till bolaget.
I punkterna 3. Grundläggande utgångspunkter och 4. Verksamhetsinriktning fastställs de
grundläggande utgångspunkterna för bolagets verksamhet med en vidareutvecklad
beskrivning av ett antal av bolagets viktiga uppgifter och det kommunala ändamålet med
bolagets verksamhet. Här belyses även bolagets uppgifter inom den direkta renhållningen
och frågor som ingår i kommunernas mer långsiktiga miljöarbete.
Punkten 5. Uppdrag beskriver de uppdrag av mer begränsad, kortsiktig karaktär som
ägarkommunerna givit till bolaget. I samband med att detta ägardirektiv beslutas finns två
uppdrag beskrivna. Nya uppdrag, så kallade tillkommande uppdrag, kan ges till bolaget
när behov finns och då i samband med ägarkommunernas beslut om taxor och avgifter.
Tillkommande uppdrag ska inte föranleda någon ändring eller nytt beslut av
ägardirektivet. Hur uppdrag ska följas upp och rapporteras beskrivs i den samordnade
särskilda anvisningen.
I punkt 6. Ekonomiska riktlinjer anges de ekonomiska ramar och mål som
ägarkommunerna anser att bolaget skall ha samt hur bolagets verksamhet ska finansieras.
Information, koncernredovisning, budget och ägardialog regleras i punkt 7.
Informationsskyldighet. I punkt 8. Underställningsplikt anges den skyldighet bolaget har
att underställa vissa beslut kommunfullmäktige i respektive ägarkommun innan bindande
beslut fattas av bolaget. Punkt 9. Insyn och offentlighet reglerar hur bolaget ska förhålla
sig till insyn och offentlighet både för ägarkommunerna och allmänheten. Slutligen i
punkt 10. Arkivreglemente och taxa för utbekommande av allmän handling anges att
Huddinge kommuns styrdokument för detta ska gälla för bolaget.
Samordnad särskild anvisning
Viktiga frågor för ägarstyrningen av bolaget är flödet av information mellan bolag och
ägare, räkenskaper, förhållande till övriga kommunala styrdokument och dialog med
ägarkommunerna. Detaljer angående detta föreslås hänskjutas till en samordnad särskild
anvisning i vilken instruktioner och tidplan kring rapportering i samband med bokslut och
framtagande av taxa regleras. Vidare ingår i samordnad särskild anvisning även
instruktioner kring vilka övriga kommunala styrdokument som bolaget har att förhålla sig
till samt hur och vilken information som ska delas med ägarkommunerna. Anvis-ningen
revideras årligen eller vid behov och är ett gemensamt dokument från samtliga
ägarkommuner till bolaget med kommundirektörerna som avsändare. Revideringar ska
godkännas av kommundirektörerna enligt beskrivning i samordnad särskild anvisning.
Den samordnade särskilda anvisningen är under framtagande.
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Ägardirektivets koppling till avfallsplanen
I separat ärende föreslås kommunfullmäktige fastställa en ny avfallsplan. Den nya
avfallsplanen har framtagits gemensamt för samtliga SRV:s ägarkommuner.
Avfallsplanens innehåll tar sin avstamp i bl.a Agenda 2030, EU:s direktiv om
avfallshantering och handlingsplan för cirkulär ekonomi samt de nationella
miljökvalitetsmålen, etappmålen och den nationella avfallsplanen. Planen täcker därmed
fler aspekter av avfallsfrågan än tidigare sådan och kommunerna förväntas ta en mer
aktiv roll i bla det förebyggande arbetet och arbetet med återbruk.
Sent i Salems kommuns beredning av ärendet har till det politiska forumet klargjorts att
avfallsplanens målsättningar är ambitiösa och att kommunens ansvarsroll ytterligare
betonats. Det är olyckligt att förvaltningen inte i ett tidigare skede involverat den politiska
församlingen i framtagandet av avfallsplanen för att på så sätt i god tid få en bättre
styrning utifrån det politiska perspektivet på planen och dess målsättningar. Resultatet av
det har blivit att det i det politiska forumet, sent, framkommit farhågor avseende att SRV
inte fullt ut får som sin uppgift att hantera avfallsplanens krav och förväntningar - vilket
lämnar kommunen utan verktyg för genomlevande av planen. Förvaltningen tar lärdomen
att Salems politiska forum framledes ska involveras betydligt tidigare vid framtagande av
nya avfallsplaner.
Genom det förslag till ägardirektiv som nu ligger framme för beslut anser
kommunstyrelseförvaltningen att kommunen får ett sådant verktyg för realiserande av
avfallsplanen. Ägardirektivet ger SRV i uppdrag att genomföra ägarkommunernas
miljöpolitik inom avfallsområdet, vilket innefattar att genomföra ägarkommunernas
avfallsplaner. Bolaget kan också ges uppdrag av mer avgränsad och/eller kortare karaktär.
Kommunerna har därmed genom ägardirektiv möjlighet att med SRV som redskap
realisera avfallsplanens intentioner.

Finansiering
Beslutet om nytt ägardirektiv föranleder i sig inga ekonomiska konsekvenser. Förslaget
innebär en bättre och tydligare ägarstyrning av bolaget till förmån för ägarkommunerna
och bolaget. I den mån ägarkommunerna med stöd av ägardirektivet framledes väljer att
ge SRV tilläggsuppdrag ska finansieringsfrågan belysas i relation till uppdragets art och
omfattning.

Mats Bergström
Kommundirektör
Bilagor
Bilaga 1. Förslag till Ägardirektiv för SRV Återvinning AB
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Bilaga 2.Utkast Samordnad särskild anvisning.

Delges
SRV Återvinning AB
Haninge kommun
Huddinge kommun
Nynäshamns kommun
Salems kommun
Koncernsamordning
Kommunens ombud vid bolagsstämma

Ägardirektiv för SRV Återvinning AB
(org.nr. 556053-7515)
1. Ägare

SRV Återvinning AB (Bolaget) ägs gemensamt av Botkyrkas, Haninges,
Huddinges, Nynäshamns och Salems kommuner (Ägarna eller
Ägarkommunerna). Bolaget ingår i respektive Ägarkommuns
kommunkoncern.
2. Ägarnas direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa direktiv utfärdade
av ägarkommunernas kommunfullmäktige eller kommunstyrelser, såvida
dessa inte strider mot bolagsordningen eller mot tvingande bestämmelser i
lag eller författning. Detta ägardirektiv är ett komplement till
bolagsordningen och ska fastställas på bolagsstämman.
3. Grundläggande utgångspunkter

Bolagets verksamhetsföremål och kommunala ändamål anges i
Bolagsordningen. Bolaget har, inom ramen för detta, till föremål för sin
verksamhet att effektivt och uthålligt driva och utveckla insamling, transport
och behandling av avfall i Ägarkommunerna, i enlighet med
Ägarkommunernas avfallsplaner. Bolaget ska, inom ramen för den
kommunala befogenheten, som samhällsnyttigt bolag uppfylla och
genomföra Ägarkommunernas miljöpolitik inom avfallsområdet.
Verksamheten ska bedrivas i enlighet med kommunallagen (2017:725) där
så är tillämpligt.
I sin verksamhet ska Bolaget eftersträva en socialt, ekonomiskt och
ekologiskt hållbar utveckling. Genom ett utvecklat tjänsteutbud ska Bolaget,
inom sitt verksamhetsområde, möta de behov som uppstår hos hushåll och
affärsverksamheter av väl fungerande, kostnadseffektiva och hållbara
tjänster. I förvaltningen av deponier ska Bolaget tillse att dessa har minsta
möjliga miljöpåverkan och att de slutligen återställs. Bolaget ska ha som
målsättning att minska de negativa effekterna på människors hälsa och
miljön vid generering och hantering av avfall.
Bolaget ska tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med
Ägarkommunernas Avfallsplaner och Avfallsföreskrifter.
4. Verksamhetsinriktning

Generella uppgifter

Med beaktande av Bolagets ändamål och syfte har Bolaget till uppgift att:
- genomföra Ägarkommunernas avfallsplaner
- kommunicera avfallsplaner, avfallsföreskrifter och avfallstaxor till
Bolagets kunder inom respektive Ägarkommun
- informera om miljöfrågor relaterade till avfallsområdet,
Ägarkommunernas avfallsplaner och Bolagets verksamhet
- verka för att kommuninvånare och företag minskar sin miljöpåverkan
genom medveten avfallshantering
- tillhandahålla lösningar för hållbar och kretsloppsanpassad återvinning
så att kommuninvånare och företag på ett enkelt och miljöriktigt sätt kan
hantera sitt avfall
- förutom hushållsavfall också hantera annat avfall
- upprätthålla och utveckla Bolagets anläggning i Sofielund. Vid
förvaltning av deponier ska Bolaget se till att dessa har minsta möjliga
miljöpåverkan och att de slutligen återställs.
- regelbundet låta utvärdera kundernas nöjdhet med Bolagets verksamhet
- ta initiativ till nödvändiga revideringar av Ägarkommunernas
avfallsplaner och avfallsföreskrifter inför beslut i respektive
Ägarkommun
- i dialog med Ägarkommunerna utforma förslag till avfallstaxa för
Bolagets verksamhet inför beslut i respektive Ägarkommun
5. Uppdrag

Utöver de uppgifter som Ägarkommunerna givit Bolaget enligt punkt 4
Verksamhetsinriktning, kan Bolaget också ges uppdrag av mer avgränsad
och/eller kortare karaktär. Tillkommande uppdrag ska överenskommas
mellan Ägarna och ges till Bolaget i samband med beslut om taxor och
avgifter, enligt respektive Ägares berednings- och beslutsprocess. Dessa
uppdrag följs upp och avrapporteras enligt rutin i samordnad särskild
anvisning, överenskommen mellan Ägarna.
Beslut om tillkommande uppdrag av mer avgränsad och/eller kortare
karaktär anses inte ha någon påverkan på Ägardirektivet i övrigt och ska inte
föranleda att nytt beslut om Ägardirektivet fattas.
Nedan uppdrag gäller från och med att Ägardirektivet beslutas av respektive
Ägares kommunfullmäktige och fastställs av bolagsstämman:

Återvinningscentralen i Flemingsberg
Bolaget ska medverka till att återvinningscentralen i Flemingsberg kan
avetableras på nuvarande plats och ersättas på annan lämplig plats inom
Huddinge kommun.
Hushållsnära sortering
Bolaget ska presentera en utvärdering som belyser ekonomiska och
miljömässiga förutsättningar för hushållsnära sortering eller alternativ för att
uppnå samma syfte.
6. Ekonomiska riktlinjer
Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de
närmaste tre räkenskapsåren samt budget för nästkommande räkenskapsår.
Dessa ska förankras i respektive Ägarkommun enligt process i samordnad
särskild anvisning.
Finansiering

Bolagets verksamhet finansieras genom taxor och avgifter. Långsiktiga
investeringar kan finansieras med lån för vilka Ägarkommunerna kan lämna
borgen.
Avfallstaxa ska årligen antas av kommunfullmäktige i respektive
Ägarkommun.
Ekonomiska direktiv

Bolaget ska eftersträva att vid varje tillfälle ha en soliditet på minst 20
procent och högst 50 procent.
För den del av Bolagets verksamhet som riktar sig till hushåll/privatpersoner
ska självkostnadsprincipen vara huvudregel.
7. Informationsskyldighet
Uppsiktsplikt

Bolaget är skyldigt att fortlöpande inkomma med information och dokument
till Ägarna i enlighet med instruktioner i samordnad särskild anvisning.
Detta för att Ägarkommunerna bland annat ska kunna fullgöra den
uppsiktsplikt som åligger respektive Ägarkommuns kommunstyrelse enligt
kommunallagen.
Bolaget har utöver detta att förhålla sig till de av Ägarnas styrdokument som
anges i samordnad särskild anvisning. Dessa styrdokument gäller som
komplement till detta ägardirektiv.
Kommunal koncernredovisning och budget

Bolaget ska till Ägarkommunerna lämna de uppgifter som av dessa bedöms
nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapporter enligt vid
var tid gällande lagstiftning och regelverk samt i enlighet med samordnad
särskild anvisning. Bolaget ska vidare till Ägarkommunerna lämna de
uppgifter som av dessa bedöms nödvändiga för upprättande av respektive
Ägarkommuns budget i enlighet med samordnad särskild anvisning.
Information och ägardialog

Ägarkommunerna ska fortlöpande hållas informerade av Bolaget om dess
verksamhet. I samordnad särskild anvisning anges vilken information
Bolaget ska ge Ägarkommunerna vid vilka tidpunkter och på vilket sätt.
Bolaget ska vidare löpande uppmärksamma Ägarna på viktiga
omständigheter och förändringar som kan inverka på Bolagets verksamhet.
Om omständigheterna så påkallar ska Bolaget initiera möten med
Ägarkommunerna.
Bolagets styrelse och verkställande direktör ska regelbundet delta i
ägardialog med kommunstyrelsernas ordförande och kommundirektörer från
respektive Ägare. Dessa dialoger ska avse:
- frågor av teknisk, ekonomisk och miljömässig karaktär samt plan- och
byggtekniska frågor
- uppföljning av Bolagets verksamhet med avseende på Bolagets
ändamål och uppdrag samt enligt samordnad särskild anvisning
- frågor som bedöms kräva beslut av Ägarkommunernas
kommunstyrelser eller kommunfullmäktige innan beslut kan fattas av
Bolaget.
Bolagets ledning ska, inför årlig översyn och eventuell revidering av
avfallstaxorna, senast sista april ha inhämtat Ägarnas synpunkter på taxorna
och eventuella förändringar. Bolaget ska tillse att tid finns för dialog kring
taxorna med Ägarkommunerna innan dessa överlämnas till respektive Ägare
för beredning och beslut.
Vid revidering av avfallsplaner och avfallsföreskrifter ska Bolaget i dialog
med Ägarkommunerna i god tid ta fram plan för diskussion och förankring
hos Ägarkommunerna innan respektive Ägares berednings- och
beslutsprocess inleds.
8. Underställningsplikt

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige i Ägarkommunerna får ta
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt, fattas. Exempel på sådana beslut är
ändring av aktiekapital, förändring av Bolagets verksamhetsinriktning och
beslut som väsentligen påverkar Bolagets eller Ägarkommunernas ekonomi
eller medför annan risk.

Bolaget ansvarar för att bevaka och snarast uppmärksamma Ägarna på
omständigheter inom Bolagets verksamhets- och ansvarsområde som kan
påverka verksamheten och/eller Ägarkommunerna. Exempel på sådana
omständigheter är förändrad lagstiftning eller ändrade nationella miljömål.
Bolaget är vidare medvetet om att vissa beslut enligt ovan, dock inte
uteslutande, kan bli föremål för Ägarkommunernas interna beslutsprocesser
innan bindande beslut kan fattas. Detta kan påverka Bolagets ledtider för
beslut.
9. Insyn och offentlighet

Ägarkommunerna ska ha full insyn i Bolaget innefattande bland annat rätt
att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera
Bolaget och dess verksamhet, såvida inte lagstadgad sekretess som hindrar
ett utlämnande föreligger. Bolaget ska lämna samtliga Ägare den
information om verksamheten som någon av dem begär.
För allmänhetens rätt till insyn tillämpas offentlighetsprincipen.
10. Arkivreglemente och taxa för utbekommande av allmän handling

Huddinge kommuns arkivreglemente ska tillämpas i Bolaget.
Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Huddinge kommun.
Bolaget ska tillämpa den för Huddinge kommun vid var tid gällande taxan
för utbekommande av allmänna handlingar.

Detta ägardirektiv är fastställt av Ägarkommunerna:
Botkyrka kommunfullmäktige 2021Haninge kommunfullmäktige 2021Huddinge kommunfullmäktige 2021Salem kommunfullmäktige 2021Nynäshamn kommunfullmäktige 2021Detta ägardirektiv är fastställt av bolagsstämma för SRV Återvinnings AB
2021-
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Revisionsrapport, Granskning av styrning, finansiering och
uppföljning av större investeringar
KPMG har på uppdrag av kommunen förtroendevalda revisorer granskat kommunens rutiner
och processer avseende styrning, finansiering och uppföljning av större investeringsprojekt.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunen rutiner och processer för att
styra, finansiera och följa upp större investeringar är ändamålsenliga och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande. Revisionens sammanfattande bedömning är att dessa i huvudsak
är ändamålsenliga och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att genom arbetet utifrån den nya
fastighetsstrategin samt de förändringar i budgetprocessen som har tagits fram så har
kommunen fortsatt goda möjligheter till en bra styrning och uppföljning av större
investeringar.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott, där utskottet beslutade att
föreslår kommunstyrelsen att anta tjänsteskrivelse daterat den 26 april 2021 som svar på
revisionsrapport - Granskning av styrning, finansiering och uppföljning av större
investeringar.
Här är övriga underlag.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelse daterad den 26 april 2021 som svar på
revisionsrapport - Granskning av styrning, finansiering och uppföljning av större
investeringar.
______________________
Sändlista

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

TJÄNSTESKRIVELSE/PM
2021-04-26
Dnr KS/2020:412
1 av 5
Kommunstyrelseförvaltningen
Katarina Sjödin
Verksamhetscontroller
Kommunstyrelsen

Svar på Revisionsrapport Granskning av styrning,
finansiering och uppföljning av större investeringar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att anta tjänsteskrivelse
daterat den 26 april 2021 som svar på revisionsrapport - Granskning av styrning,
finansiering och uppföljning av större investeringar.

Sammanfattning av ärendet
KPMG har på uppdrag av kommunen förtroendevalda revisorer granskat kommunens
rutiner och processer avseende styrning, finansiering och uppföljning av större
investeringsprojekt. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunen
rutiner och processer för att styra, finansiera och följa upp större investeringar är
ändamålsenliga och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande. Revisionens
sammanfattande bedömning är att dessa i huvudsak är ändamålsenliga och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att genom arbetet utifrån den nya
fastighetsstrategin samt de förändringar i budgetprocessen som har tagits fram så har
kommunen fortsatt goda möjligheter till en bra styrning och uppföljning av större
investeringar.

Ärendet
KPMG har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens
rutiner och processer avseende styrning, finansiering och uppföljning av större
investeringsprojekt. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunens rutiner och processer för
att styra, finansiera och följa upp större investeringar är ändamålsenliga och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande.
Granskningen genomfördes genom dokumentstudier, intervjuer och substansgranskning.
Revisorerna har granskat vilka styrdokument som finns kopplade till
investeringsprocessen och styrning, uppföljning och kontroll av projekt samt granskat
beslutsunderlag och övrig dokumentation för två utvalda projekt som granskats i detalj.
Intervjuer har hållits med berörda tjänstepersoner på såväl övergripande nivå och
ansvariga för utvalda projekt. Granskningen har omfattat investeringar som färdigställts
eller är nära färdigställande under 2018 och 2019.
Granskningen visar på en ändamålsenlig styrning men under perioden 2015-2019 har

TJÄNSTESKRIVELSE/PM
2021-04-26
Dnr KS/2020:412
2 av 5
kommunen haft en låg genomförandegrad av investeringar i förhållande till planerat.
Revisionen bedömer att uppföljningen av avslutade projekt vid tidpunkten för
granskningen inte har varit tillräcklig. I dagsläget sker inte slutredovisning till de nämnder
som berörs av anskaffningen samt att kommunen inte på ett strukturerat sätt analyserar
och följer upp slutförda projekt. Revisionens sammanfattande bedömning är att dessa i
huvudsak är ändamålsenliga och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande.
Rutiner och processer finns på plats och är ändamålsenliga och utifrån en ekonomisk
synpunkt tillfredsställande.
Utifrån granskningen rekommenderar KPMG kommunstyrelsen att:
1. Upprätta en rutin för att konsekvent fastslå vilka investeringsprojekt som bedöms
vara strategiska
2. Säkerställa att tillräckliga förarbeten, efterforskningar och riskanalyser sker vid
komplicerade investeringsprojekt, då t.ex. renovering/ombyggnad av en äldre
fastighet ingår. Detta är särskilt viktigt vid tidsmässigt pressade projekt.
3. Se över investeringsbudgetens realism samt de planeringsverktyg som ligger till
grund för investeringsbudgeten. Kommunen har under perioden 2015-2019 inte
lyckats genomföra investeringar i den takt som planerats.
4. Säkerställa att slutförda projekt följs upp, analyseras och rapporteras till politiken.
I detta bör såväl det ekonomiska perspektivet som verksamhetsperspektivet ingå.
5. Upprätta riktlinjer och rutiner för att säkerställa att de driftskostnader som
uppstår till följd av en investering ryms i berörd nämnds budget.
6. Säkerställa att systemstöd är tillräckligt och används på ett ändamålsenligt sätt i
samtliga investeringsprojekt.
Revisionen bedömer vidare att kommunens process för tilläggsanslag och omprioritering
inte är tydlig och att beslutsprocessen för detta behöver förtydligas. Genom att göra detta
anser revisionen även att kommunen kan förbättra uppföljningsförutsättningarna för
enskilda projekt, då det i dagsläget upplevs svårt att följa upp ett projekt efter att
omprioritering och omföring av medel har gjorts.
Revisionen beslutade att överlämna rapporten till Kommunstyrelsen för yttrande senast
2021-03-31 samt till Kommunfullmäktige, Kultur- och fritidsnämnden samt Barn- och
utbildningsnämnden för kännedom.
Kommunstyrelseförvaltningens slutsatser och bedömning

1. Kommunen har idag ingen rutin för direkt utpekande av vilka investeringsprojekt
som anses vara strategiska. Typiskt sett rör det dock sig om projekt som kostar
mycket pengar och/eller är av komplex natur. Dessa avser nästan alltid
fastighetsprojekt. Där menar kommunstyrelseförvaltningen att vi genom den
tillsyn som KSTU bedriver avseende större projekt, samt genom kommunens
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fastighetsstrategi, har en god tillsyn. På så vis kan sägas att de strategiska
projekten får den nödvändiga bevakningen. Kommunstyrelseförvaltningen anser
att framtagande av ytterligare rutiner kring identifiering av strategiska projekt
inte behövs - utan menar att befintlig ordning fungerar väl.
2. För stora/komplicerade projekt ska en projektplan med bland annat
behovsanalys, tidplan, organisation, resursplanering, budget och tillhörande
riskanalys upprättas. Inför detta görs regelmässigt en förstudie där omfattningen
av förestående arbete bedöms. För dessa projekt används miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens projektmodell.
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i att förstudier måste ske på en
tillräckligt noggrann nivå för att förutse de största och uppenbara riskerna. Det är
dock alltid en avvägning i att bedöma vad som kan anses vara “tillräckligt
grundligt”. Görs alltför tidigt alltför omfattande undersökningar riskerar projektet
att belastas av onödigt dyra konsultkostnader som senare inte kommer projektet
till nytta.
För att kompensera för de oförutsedda risker som en förstudie inte förmår
upptäcka - kompletteras investeringsprojekt regelmässigt med en budgetmässigt
riskbuffert om ca 10-20% .
För att särskilt kommentera ett av de projekt som granskats av revisionen vill
kommunstyrelseförvaltningen framföra följande:
För Toredalsgårdens förskolekök var en av bristerna att det inte identifierats att
byggnaden hade en särskild takkonstruktion med “tak på tak”. Detta ledde till mer
omfattande arbeten under genomförandet. Ytterligare en brist vid det projektet
var att ett nytt källsorteringshus projekterades och byggdes på ett sätt som inte
var lämpligt utifrån markförhållanden. I detta fall hade konstruktören inte gjort
tillräckliga förundersökningar och konstruktionen blev därmed olämplig, varpå
byggnationen fick göras om.
3. I samband med att ett investeringsbehov anmäls in i budgetprocessen görs av
inblandade förvaltningar en prövning gällande bl.a behov, prioritering, tidplan
och genomföranderesurs. Dessa frågor utmanas och diskuteras också
regelmässigt i beredningen med de förtroendevalda (nämnderna +
budgetberedningen). Kommunstyrelseförvaltningen menar därför att det finns
inbyggt i budgetprocessen att bevaka realismen i föreslagen investeringsbudget.
Det finns dock flera olika faktorer som kan orsaka förseningar i
investeringsprojekt. Exempel på det är: överklagande i detaljplaneprocessen,
överklagande av upphandlingar, svårigheter att hitta leverantörer, etc - vilket
försvårar träffsäkerheten i att utföra investeringen inom utsatt tidsram.
Kommunstyrelseförvaltningen noterar också att det är ett fåtal projekt som leder
till att det beloppsmässigt framstår som att kommunen har många projekt som
lider av förseningar. Vid bokslutet år 2020 kan konstateras att fem projekt står för
87% av den totala budgetavvikelsen, varav ett projekt ensamt står för 84%. Övriga
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85 projekt har genomförts inom ett acceptabelt tidsspann. Dessa
budgetavvikelser konstaterades och redovisades i prognosen vid uppföljningen
per mars och i juli. Kommunstyrelseförvaltningen avser att ta fram en analysbild
som bättre stödjer förståelsen av hur omfattande förseningarna är.
4. En slutredovisning görs för varje investering i form av en kalkyl i samband med
bokslut, där visas ekonomi- samt tidsredovisning för samtliga projekt.
Slutredovisning av investeringar görs till ekonomiskt ansvarig nämnd, i de flesta
fall KSTU då det handlar om byggprojekt. Kommunstyrelseförvaltningen
överväger framtagande av en process som framledes på ett strukturerat sätt, med
ett fastställt format, tydliggöra att projektets ekonomiska- och
verksamhetsmässiga mål nåtts för de större investeringarna
5. Det har under lång tid varit en budgetmässig anvisning att driftskostnader ska
beaktas i samband med investeringsäskanden. I den förändrade budgetprocessen
har dock processen för investeringar utvecklats och en ny mall för
investeringsäskanden tagits fram. I den nya mallen för investeringar förstärks
möjlighet att ta med driftkostnadskonsekvenserna av investeringen. I tidsplanen
för den nya budgetprocessen har möten med samtliga förvaltningar och ekonomi
lagts in i ett tidigt skede för att säkerställa att dessa delar fångas upp.
6. Förvaltningen bedömer att det är de investeringar som är fleråriga och av större
omfattning som ska följas upp genom ett systemstöd. Med hjälp av systemstödet
får förvaltningen ett verktyg för uppföljning av projektaktiviteter och ekonomiskt
utfall i förhållande till budget/prognos.
Däremot bedömer förvaltningen inte att det finns ett behov av ett särskilt
systemstöd för övriga investeringar, då dessa oftast endast utgörs av inköp och
inte innefattar flera komplexa arbetsmoment. Dessa kan följas genom våra
ordinarie verktyg och processer.
Sammanfattningsvis bedömer kommunstyrelseförvaltningen att genom arbetet utifrån
den nya fastighetsstrategin samt de förändringar i budgetprocessen som har tagits fram
så har kommunen fortsatt goda möjligheter till en bra styrning och uppföljning av större
investeringar.

Finansiering
Ej aktuellt

Christina Lood
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Siv Jönsson Westerlund
Ekonomichef

Katarina Sjödin
Verksamhetscontroller
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Planuppdrag Salems stadskärna
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-30 om en delvis ny inriktning på planering för framtida
utveckling och exploatering i området Salems centrum. Inriktningen innebär i korthet att
kommunen kraftsamlar planeringen till de markområden i centrum som kommunen själv
äger, samt att kommunen fortsätter planera för 600 nya bostäder, nytt medborgarhus i
centrum och fler besöksparkeringar. Kommunstyrelsen har vidare tilldelat projektet namnet
"Salems stadskärna".
Under vintern/våren 2021 har förberedelsearbete för att påbörja detaljplanearbete.
Kommunen är nu framme vid ett läge att fatta beslut om att inleda detaljplanearbete som
ska möjliggöra önskad utveckling.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 15 maj 2021.
Här är övriga underlag.

Förslag till beslut
1.Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till
strukturplan framtaget av Gehl Architects 2021-03-19 som utgångspunkt för
detaljplanearbetet och förhandlingar med exploatörer.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till strukturplan
beslutar kommunstyrelsen att:
2. Kommunstyrelsen beslutar ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB) i uppdrag
att ta fram förslag på ny detaljplan för Salems stadskärna enligt den inriktning och
preciseringar i skrivelsen Start-PM för Salems Stadskärna. MSB rapporterar löpande ärendets
fortskridande till politiskt utsedd styrgrupp.
3.Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen vid arbete med detaljplan beaktar de
synpunkter som framförts av styrgruppen och som redovisas i Start-PM, avsnitt 2.3.
4.Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den genomförda medborgardialogen, inklusive
samrådsredogörelsen med kommentarer, samt att förvaltningen vid arbete med detaljplan
beaktar de huvudsakliga synpunkter som inkommit under dialogen och som redovisas i StartPM, avsnitt 2.5.

5.Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till bemanningsbudget, utredningsbudget
……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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och kommunikationsbudget för projektet enligt specifikation i Start-PM avsnitt 3.5
______________________
Delges:
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Gehl Architects

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Start-PM avseende
detaljplaneläggning mm av Salems stadskärna

/ Alarik von Hofsten
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1. Syfte och bakgrund
1.1 Bakgrund

Salems centrum är i gällande översiktsplan utpekad som en av två centralorter i kommunen.
Salems centrum är och förblir kommunens centrum för handel, kommunal service, skolor
och idrottsanläggningar. Kommunen är införstådd med att en viktig förutsättning för både
handel och annan service på platsen är ett ökat kundunderlag i närområdet. Vidare bedöms
beräknad befolkningstillväxt leda till behov av fler bostäder.
Det är mot den bakgrunden som kommunen har inriktningen att Salems centrum ska
förtätas med nya bostäder, men även nybyggnation av medborgarhus kombinerat med
kommunhus. Under perioden 2016—2020 har förberedelsearbete pågått och kommunen är
nu framme vid ett läge att fatta beslut om att inleda detaljplanearbete som ska möjliggöra
förtätningen.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-30 om en delvis ny inriktning på planering för framtida
utveckling och exploatering i området Salems centrum. Den nya inriktningen innebär i
korthet att kommunen kraftsamlar planeringen till de markområden i centrum som
kommunen själv äger och att fortsätta planera för 600 nya bostäder, nytt medborgarhus i
centrum och fler besöksparkeringar.

1.2 Projektnamn – Salems stadskärna

Ordparet ”Salems centrum” är dels ett ortsnamn för området och dels namnet på den
köpcentrumanläggning som ligger på platsen. I dagligt tal och skrift är det inte alltid självklart
vilken innebörd som åsyftas. I förberedelsefasen har därtill samma ordpar använts för att
namnge projektet med ny bebyggelse i området vilket ytterligare bidrar till oklarheter.
Kommunstyrelsen har därför 2021-03-23 beslutat att projektet med ny bebyggelse enligt
ovan ska heta Salems stadskärna.
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1.3 Geografiskt område som omfattas av planuppdraget
Det område som förslås omfattas av
projektet Salems stadskärna framgår
av vidstående skiss. Även delar av de
gator och vägar som löper längsmed
markerade områden som Säbytorgsvägen, Säbyhallsvägen, Skyttorpsvägen
samt Fredriksbergsvägen kommer
omfattas av projektet. Sammantaget
omfattar projektet cirka 44 000
kvadratmeter markyta.
Exakt utbredning av projektområdet
ska inte tolkas för snävt. Det kan
behöva justeras något under
kommande detaljplanearbete
beroende på tekniska, ekonomiska,
legala eller fastighetsjuridiska
omständigheter.
Köpcentrum, köpcentrums parkering, vårdcentralshuset, simhallen, idrottshallen och
Säbyskolan ingår inte i projektområdet.

1.4 Markägoförhållanden

Kommunen är idag ensam fastighetsägare inom projektområdet och inkluderar följande
fastigheter:





Salem 5:20 (bollplanen)
Del av Salem 5:14 (Murgrönan)
Salem 5:31 (Kommunalhuset)
Skyttorp 1 (fd. Skyttorpskolan)

Kommunens målsättning är att markanvisa huvuddelen av kommunens mark i projektområdet till de exploatörer som erbjuds delta i planeringsarbetet. Markanvisad mark säljs
när ny detaljplan vunnit laga kraft.

1.5 Gällande detaljplaner

Genomförandetiden för de detaljplaner som idag finns inom projektområdet har löpt ut.
Befintliga planer kommer ersättas av de nya detaljplaner som följer av projektet.
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2. Planeringsförutsättningar & Riktlinjer
2.1 Målbild för projektet Salems stadskärna
Salems kommun har höga ambitioner och är övertygade om att kommunen har de rätta
förutsättningarna för boende och näringsliv i Stockholmsregionen. Salems styrkor sitter i
växande nyföretagande, trygghet, bra kommunikationer med Stockholm och Södertälje,
samt inte minst stora naturvärden.
Antalet invånare är 16 800 (2020). Kommunen har en av Sveriges yngsta befolkningar. Enligt
översiktsplanen beräknas befolkningen växa med 20% till knappt 20 000 år 2030. Ökningen
skapar ett behov av omkring 1 800 nya bostäder. Redan idag upplever kommunen en brist
på bostäder eftersom framför allt ungdomar, unga familjer och äldre flyttar från kommunen,
trots en uttalad vilja att bo kvar.
Salems centrum ska förvandlas till en öppen och dynamisk livsmiljö med ca 600 nya hem, fler
verksamhetslokaler och arbetsplatser. Målbilden är att den nya bebyggelsen ska ha en
stadslik utformning och samtidig bevara den småskalighet som följer av att Salem är en av
länets befolkningsmässigt minsta kommuner. Med stadslik utformning menas:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bebyggelsen är varierad i termer av skala, arkitektur, färgsättning, materialval.
Bebyggelsen är också varierad i termer av upplåtelseform och målgrupper som
bostäderna vänder sig till.
Bebyggelsen har ett lättbegripligt nät av gator, gångvägar och tillfarter.
Förutsättningar för livaktigt gaturum finns, bl.a. genom möjlighet till
verksamhetslokaler i bottenvåning med fönster mot gata, entréer som är vända mot
gata (och inte mot gård) och ingen förekomst av förgårdsmark.
För att bidra till trygghet utformas bebyggelsen så att visuell kontakt mellan bostäder
och gaturum eller andra offentliga ytor främjas. Ofta innebär det 4–6 våningar höga
hus, den så kallade mänskliga skalan.
Bilparkering löses i allt väsentligt under bostadshusen eller i parkeringshus.

I kommunens målbild ingår också att ersätta det befintliga kulturhuset/biblioteket
Murgrönan och det befintliga kontoret för kommunens administration med ett integrerat
medborgarhus på en ny plats i projektområdet. En följdeffekt av detta blir att nuvarande
Murgrönan och kommunhuset kan rivas och ge plats för fler bostäder.
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2.2 Strukturplan för projektområdet
För att inleda detaljplanarbete och förhandlingar om markanvisning med exploatörer
behöver kommunen ett förslag på grundläggande strukturplan. Syftet med en strukturplan
är att den ska användas som utgångspunkt för kommande detaljplanearbete i området samt
att utgöra underlag för förhandlingar om markanvisningsavtal med exploatörer.
På uppdrag av kommunstyrelsen har miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen låtit Gehl
Architects och Liljewall Arkitekter ta fram varsitt förslag till strukturplan för utvecklingen av
området Salems centrum.
Den politiska styrgruppen för Salems centrum och en tjänstepersongrupp inom miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen har var för sig gjort en utvärdering av de två förslagen. Både
styrgruppen och tjänstepersongruppen har funnit att Gehls förslag daterat 2021-03-19 totalt
sett är bäst lämpat att använda som utgångspunkt för fortsatt arbete. Samtidigt vill
styrgruppen se att vissa speciellt utpekade komponenter i Liljewalls förslag också tillvaratas i
det fortsatta arbetet.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-23 att välja Gehls förslag som underlag för
medborgardialog om utvecklingen av Salems stadskärna, se vidare separat rubrik om
medborgardialog. Nedanstående bild är situationsplanen hämtad ur Gehls strukturplan:
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2.3 Styrgruppens förslag till frågor att utreda
Den politiska styrgruppen för Salems stadskärna har lett förberedelsearbetet inför att
kommunstyrelsen ska besluta om planuppdrag. Under förberedelsearbetet med framför allt
strukturplanen har styrgruppen presenterat slutsatser och förslag på frågor som speciellt bör
utredas i samband med strukturplanen. Slutsatserna och frågorna redovisades för
kommunfullmäktige 2021-03-08 och återges här för fullständighetens skull:









Gehls förslag ligger närmast, dock med inslag från Liljewalls.
Medborgarhus inkl kommunalhus placeras i sydvästra delen av bollplanen, enligt
bådas förslag.
Gehls lösning för Skyttorpskvarteret, med P-hus, utan infart från Säbytorgsvägen,
förordas.
Bostäder byggs där dagens kommunalhus ligger och där Murgrönan ligger.
Salemstråket (gång och cykelväg) från simhallen till Säby torg är tilltalande.
Ny infart till ishallen från Fredriksbergsvägen (exemplifierat i Liljewalls förslag) bör
utredas.
Terrassparken (i Liljewalls förslag) från Säby torg ned mot Säbylunden är intressant
och bör utredas.
Gehls primära förslag till placering av förskola på västra sidan Säbytorgvägen är
mindre lämplig. Ny placering får utredas som en del av kommande detaljplanearbete.
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2.4 Medborgardialog
Innan kommunstyrelsen tar ställning till strukturplanen och ger i uppdrag att starta
detaljplaneprocessen är det fördelaktigt att få in synpunkter på strukturplanen från
kommuninvånarna i kommunen. Det är viktigt att kommunen tidigt vet vilka frågor som
uppfattas som viktiga för kommuninvånarna när det gäller utvecklingen av Salems
stadskärna. Synpunkterna är användbara i kommande detaljplanearbete eftersom
synpunkterna bidrar till bättre förståelse av kommuninvånarnas förväntningar och farhågor.
Därför genomfördes en medborgardialog 7 april till och med 30 april 2021. Nedan
sammanfattas resultatet av dialogen.
Totalt sett har kommunen fått in 276 skriftliga svar under dialogperioden 7—30 april. Elva av
svaren är i form av egna skrivelser, resten är enkätsvar. Följande två huvudfrågor ställdes:
1. Vad är bra med förslaget?
En överväldigande majoritet av svaren är kortfattade och övergripande. Merparten av dem
som svarat på frågan anser det är bra att området förnyas, rustas upp och utvecklas. En
mycket stor del lyfter fram tillskapandet av nya bostäder som något bra med förslaget. Ett
stort antal svar lyfter fram det positiva med parken, gångstråk och gröna ytor. Att det
föreslås ett nytt medborgarhus lyfts också fram bland de främsta fördelarna och
förväntningarna beträffande innehållet är stora.
2. Vad är mindre bra med förslaget?
Svaren berör ofta enskilda detaljer och mer splittrade. Det finns en oro för bebyggelse av
”fel sort”. Det gäller både fysiska egenskaper som skala och arkitektur, liksom vilka sociala
och socioekonomiska konsekvenser som kan följa av de nya bostäderna. Ett betydande antal
svar innehåller synpunkter på dagens parkeringssituation och/eller farhågor för framtida
parkeringssituation samt andra trafikrelaterade frågor. Ett annat område som berörs i ett
betydande antal svar är nuvarande simhallen och/eller önskemål om en ny simhall. Ett
betydande antal svar handlar om olika synpunkter och önskemål på köpcentrumet. De gäller
både dess fysiska egenskaper, som utbudbud och service. Ett mindre återkommande men
ändå vanligt svar handlar om att vissa befintliga byggnader hellre ska sparas än rivas liksom
att den svarande i helt enkelt inte gillar förslaget.
I separat bilaga finns en utförligare dialogredogörelse inklusive kommunens kommentarer
på ett urval av de vanligaste synpunkterna som inkommit.
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2.5 Att beakta från medborgardialogen i fortsatt arbete
Ett mycket stort antal av de inkomna synpunkterna i medborgardialogen berör frågor som
normalt alltid ingår i arbetet med att ta fram nya detaljplaner och kommer också göra det i
det kommande arbetet med projektet Salems stadskärna. Det är ändå värt att för
tydlighetens skull att här poängtera några frågor som särskilt ska belysas i kommande
detaljplanearbete:








Trafikflöden, både inom området och till- och från området
Lösningar för in- och utfartstrafik till kundparkeringen
Parkeringslösningar, främst för besöksparkering men även för boendeparkering
Utformning av parken och andra grönytor liksom vad parken ska innehålla
Angöring till nya medborgarhuset, simhallen och ishallen
Trafiksäkerhet och trygghet för gående och cyklister
En stor mix av typ av bostäder

2.6 Utredningar och analyser under planskedet
Att ta fram nya detaljplaner är omgärdat av ett stort antal lagar och förordningar. För att en
ny detaljplan ska kunna vinna laga kraft krävs att kommunen via olika utredningar och
analyser kan visa att gällande bestämmelser uppfylls. Flera av dessa utredningar svarar för
övrigt också mot de synpunkter som inkommit i medborgardialogen. Nedan följer ett urval
av utredningar som är vanliga i projekt av den här omfattningen.
 Geoteknik inkl undersökning av
föroreningar, radon och bestämning av
grundvattenytans nivå.
 Befintliga och uppskattade trafikmängder, trafiksimulering, trafiksäkerhet.
 Parkeringsutredning, inklusive cykel
 Grönstrukturplanering
 Gestaltning - utformning och placering
av bostadsbyggnader och bostadsgård
samt medborgarhus
 Volymstudie
 Förskola - storlek och placering av förskola inklusive utemiljö samt plats för att
lämna och hämta barn













Vindstudie
Solstudie
Buller och vibrationsutredning
Luftkvalitetsutredning
Skyfallsutredning
Översvämningskartering
Dagvattenutredning
Angöring och plats för avfall
Angöring och plats för utryckningsfordon
Gatuprojektering
VA-utredning inklusive VA-projektering
med undersökning av VA-systemets
skick
 Marknadsförutsättningar för lokaler
samt lägesanalys

Kostnaderna för utredningar som gäller hela eller större delen av projektområdet bekostas
av kommunen. Kommunen får i sin tur ersättning för denna kostnad via en
plankostnadsersättning som deltagande exploatörer betalar. Utredningar som gäller specifik
kvartersmark betalas av respektive exploatör.
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2.7 Strukturplanen är en utgångspunkt, inte facit
Under detaljplanarbetets gång kommer det uppstå ändrade förutsättningar som i varje fall
till någon del inte stämmer med strukturplanen. Det kan handla om tekniska förutsättningar
som t.ex. geoteknik, ledningar, dagvattenkrav och trafiksimuleringar, men också annat som
t.ex. nya behov av förskolor eller andra kommunala verksamheter, eller ändrade
kommersiella förutsättningar.
I sammanhanget är det viktigt att påpeka att strukturplaner emellanåt tolkas alltför
”bokstavligt” vad gäller byggnaders form och exakta placering. En strukturplan kan aldrig bli
ett på förhand givet facit, därtill är verkligheten för komplex. Likheterna mellan strukturplan
och utfall är vanligen väsentligt större än skillnaderna och därför är en strukturplan som
utgångspunkt fortfarande ett värdefullt verktyg för fortsatt arbete.

2.8 En eller flera detaljplaner?

Utgångspunkten är att hela projektområdet införs i en gemensam detaljplan. Det borgar för
rationellt planeringsarbete när det gäller saker som med fördel måste vara gemensamt för
området, t.ex. infrastrukturen i form av gator, gång- & cykelstråk, VA-försörjning, fördelning
av grönytor och torg, gestaltning mm.
Erfarenheten visar att i ett så här pass stort område där flera av delområdena ändå har olika
förutsättningar kan det finnas praktiska fördelar att i något läge dela upp arbetet så att det i
slutänden blir två eller flera detaljplaner. Det får visa sig under arbetets gång om och i så fall
när en sådan uppdelning kan vara lämplig. Beslut om uppdelning skall i så fall alltid göras i
särskild ordning av kommunstyrelsen.
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3. Exploatering och ekonomi
3.1 Exploatörer

En förutsättning för att kommunens målsättning för Salems stadskärna ska gå att förverkliga
är att det finns exploatörer som är villiga att köpa mark och bygga bostäder men även delta i
utvecklingen av medborgarhus och andra offentliga lokaler.
För att välja ut tänkbara exploatörer ordnade kommunen en markanvisningstävling 2016.
Kommunstyrelsen valde ut Bovierian/Balder, HSB/SMÅA, Junior Living och Concent för att
förhandla vidare med. Förhandlingarna slutfördes aldrig eftersom kommunstyrelsen kort
därefter gav förvaltningen i uppdrag att förhandla om det så kallade alternativ Beta med
dåvarande ägarkonstellationen bakom köpcentrumet. Alternativ Beta avfördes 2018 från
agendan och hösten 2020 avbröts fortsatta förhandlingsförsök med centrumägarna.
Under tiden har förutsättningarna för de utvalda exploatörerna påverkats på olika sätt.
Målet är nu är överenskommelse om markanvisning med Balder, HSB och Junior Living.
Förhandlingar pågår men är inte slutförda. Huvuddragen i de kommande avtalen är:







En exklusiv option för exploatören att köpa mark när detaljplanen vunnit laga kraft
Exploatören deltar i planarbetet med kompetens och planeringsunderlag
Överenskommelse om ungefärlig plats och storlek på byggrätt
Pris per kvadratmeter BTA
En kostnadsersättning till kommunen för finansiering av del av gatunät mm
Ersättning till kommunen för framtagande av detaljplan

Förhandlingarna bedöms kunna slutföras under sommaren och färdiga avtal kommer i så fall
att underställas kommunstyrelsen för beslut tidigt under hösten 2021.
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3.2 Etappindelning av markanvisningar
Det är lämpligt att kommunen i nuläget markanvisar huvuddelen av den blivande
kvartersmarken men avvaktar med några kvarter. De kvarter som föreslås omfattas av
markanvisning nu är kvarteren B-F i Skyttorp och G och H på bollplanen.

Det kommer dröja längst tid innan kvarter J och K kommer vara möjligt att bebygga eftersom
nya medborgarhuset måste byggas färdig först innan nuvarande verksamhet i Murgrönan
och kommunalhuset kan flytta dit. Dessutom, eftersom kommunen inte fattat formella
beslut om nya medborgarhuset i nuläget är det olämpligt att redan nu markanvisa marken
där nuvarande verksamheter bedrivs.
Kvarter A utgörs till större delen av parkeringshus för boende i Skyttorpområdet. För att inte
blockera framtida lösningar om vem som ska äga och driva p-huset så är det bättre att
avvakta något med markanvisning av det kvarteret.
Beslut om markanvisning av kvarter A, J och K får beslutats i kommunstyrelsen i särskild
ordning när tiden är mogen.
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3.3 Markvärdering
Kommunen har låtit fastighetsvärderingsbolaget Svefa värdera de byggrätter som kan skapas
på kommunens mark om ny detaljplan tas fram och den vinner laga kraft. Värderingen
gjordes i december 2020 enligt följande:

Värderingen förutsätter att inga ytterligare gatukostnadsersättningar eller
infrastrukturkostnader ska betalas av exploatörerna. Förvaltningen bedömer att det är
möjligt att ta ut den högre värderingen av tilltänkta exploatörer. Förslagsvis kan en del av
den totala summan preciseras som en gatukostnadsersättning.

3.4 Exploateringsekonomi

Projektets genomförbarhet är beroende av att kommunen avyttrar all blivande kvartersmark
i blivande detaljplaner.
Kommunens intäkter i projektet uppskattas uppgår till knappt 250 mkr och består i huvudsak
av så kallade byggrättsintäkter1 och gatukostnadsersättningar. Kommunen får även intäkter i
form av VA-anslutningsavgifter och plan-kostnadsersättning för framtagande av
detaljplan(er). Storleken på byggrättsintäkterna och gatukostnadsersättningar kan förändras
i pågående förhandlingar med exploatörer.
Kommunens kostnader kan i nuläget bedömas till knappt 350 mkr. Den största
kostnadsposten kommer sannolikt bli medborgarhuset. En annan huvuddel av kostnaderna
består av kostnader för att bygga infrastruktur som gator, gång- och cykelvägar, park, torg
och annan allmän platsmark. Den gatukostnadsersättning som kommunen får av deltagande
exploatörer kommer inte täcka kostnaderna för att bygga infrastrukturen. Det är naturligt i
projekt av den här storleken eftersom den nybyggda infrastrukturen också kommer till gagn
för medborgare i kommunen i allmänhet och inte bara de som bor i de nybyggda kvarteren.
Byggrättsintäkternas storlek är en funktion av dels vilket pris som parterna enas om i planeringsavtalet
(markanvisningsavtalet) och dels av hur stor bruttototalarea (BTA) som den blivande detaljplanen medger kan
byggas på respektive kvarter.
1
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Andra större kostnadsposter är kostnader för VA-utbyggnad och detaljplan, men dessa
balanserar med motsvarande intäkter.
Under ovan angivna förutsättningar innebär projektet en total kostnad för kommunen om ca
100 mkr. För det får kommunen i så fall:






600 nya bostäder och omkring 1 000—1 200 nya invånare, (varav flertalet sannolikt
blir framtida skattebetalare)
Ett väsentligt uppfräschat centrumområde
En betydligt mycket bättre parkeringssituation där kommunen själv förfogar över 80
platser
Ett helt nytt medborgarhus med ny kulturscen, möteslokaler, bibliotek osv
Ett nytt effektivt kontor med arbetsplats för ca 120 medarbetare som producerar
kommunal service

Det bör noteras att bakomliggande kalkyler bygger på antaganden och bedömningar och
inte på avtalade byggrättspriser eller genomförda upphandlingar. Man skall också vara
medveten om att de olika kostnads- och intäktposterna infaller vid olika tidpunkter som
spänner över flera år och olika poster ingår i olika ekonomier som i realiteten kommer
redovisas på olika ställen i kommunkoncernen. Av det skälet är det vanskligt att i nuläget dra
detaljerade slutsatser av vad hela projektet kostar netto.

3.5 Bemanning & ekonomi för detaljplaneskedet

När kommunstyrelsen tar beslut om att utdela planuppdrag aktualiseras frågan om
bemanning för att få detaljplaneprojekt och närliggande delprojekt genomförda. Totalt
beräknas det krävas omkring 13 000 mantimmar fördelat på ca tre år för att genomföra
projektet fram till i lagakraftvunnen detaljplan och att kvartersmarken kan säljas.
Kommunen har egna resurser för detaljplanearbete och exploatering. Dessa är dock i stort
sett fullt sysselsatta med andra projekt i kommunen. Det finns inte lediga resurser som kan
ta sig an detta stora projekt utan resurser behöver anställas eller hyras in. Utöver kostnader
för bemanning kommer projektet fram till färdig detaljplan ha kostnader för en mängd
externt utförda utredningar2 och kommunikationsinsatser av olika slag. Kommunen kommer
också ha intäkter i form av plankostnadsersättning. Givet att planarbetet pågår i tre år blir
intäkts- och kostnadsbilden följande:

2

Se separat rubrik i detta PM.
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Intäkter & kostnader som kommer belasta driftbudgeten3
Not
Planintäkt
Bemanningskostnad
Utredningar
Kommunikation och dialog
Netto

I
II
III
IV

2021

-

2022

2023

2024

S:A

- kr
2 200 000 kr
2 200 000 kr 2 400 000 kr
6 800 000 kr
879 097 kr - 1 466 883 kr - 1 466 883 kr - 865 633 kr - 4 678 495 kr
300 000 kr - 700 000 kr 800 000 kr - 300 000 kr - 2 100 000 kr
- kr - 200 000 kr 200 000 kr
- kr - 400 000 kr
-1 179 097 kr
-166 883 kr
-266 883 kr 1 234 367 kr
-378 495 kr

Intäkter & kostnader som går över exploateringsbudgeten
Intäkter & kostnader som går över exploateringsbudgeten
Gatukostnadsersättning
Exploateringskostnad (planering)
Netto

Not
V
VI

-

2021
2022
2023
2024
2025
2026
- kr
- kr
- kr
- kr 8 666 667 kr 8 666 667 kr
359 680 kr - 1 560 680 kr - 1 560 680 kr - 1 922 040 kr
- kr
- kr

2027
S:A
8 666 667 kr 26 000 000 kr
- kr - 5 403 080 kr

-357 659 kr

8 668 694 kr

-1 558 658 kr

-1 558 657 kr -1 920 016 kr

8 668 692 kr

8 668 693 kr

20 596 920 kr

För att kunna inleda detaljplanearbetet behöver kommunstyrelsen besluta om att tillskjuta
medel enligt ovan.

Kommundirektören och kommunens ekonomichef anger att vi kommunens budgetmodell och
resultatuppföljning kan kommunen lägga dessa poster bortom (nedanför) nämndsresultaten och utanför 1%
resultatmålet - på en rad längre ned i resultaträkningen - såsom jämförelsestörande/extraordinärt pga
markförsäljning.
3

16 av 16

4. Tidplan och nästa steg
4.1 Tidplan

Förslag till detaljplaneuppdrag lämnas till kommunstyrelsen för beslut 31 maj och
kommunfullmäktige 17 juni. Detaljplanearbete kan i så fall påbörjas under Q3 2021. En
detaljplan av den här omfattningen bedöms ta omkring tre år att färdigställa.

4.2 Förslag till beslut

Ett förslag till planuppdrag att pröva en förtätning av området med ny blandad bebyggelse
med bostäder och medborgarhus, park, gator och torg samt gång- och cykelvägar skrivs fram
till kommunstyrelsen för beslut.

PROTOKOLLSUTDRAG
2021-05-31
1 av 2
Kommunstyrelsen

22
§ XX

KS/2020:393

Svar på motion - Salem hyllar Pride

Raili Nilsson (C) och Leif Ståhl (C) lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 25 november 2020 in en motion om att Salems kommun ska uppmärksamma Pride.
I motionen skriver Centerpartiet att de utgår från alla människors lika rätt och värde samt att
de utgår ifrån att kommunen ställer sig bakom mänskliga rättigheter, allas lika rätt och värde
och därmed bidrar med att uppmärksamma det som prideflaggan representerar.
Centerpartiet föreslår utifrån detta att:
1. Att Salems kommun införskaffar Prideflaggan.
2. Att Salems kommun hissar Prideflaggan på kommunens flaggstänger i samband med
Pride-festivaler i Stockholm.
3. Att Salems kommun arbetar aktivt för ökad hbtqi-kunskap hos sina anställda.
I och med att kommunen idag saknar ett regelverk för flaggning föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram
ett sådant regelverk och där även flaggning med prideflaggan i samband med Pride-festivalen
finns med.
Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att beslutspunkt tre redan idag är uppfylld
genom det kontinuerliga medarbetararbetet som pågår i kommunen och som

Förslag till beslut
1.

ommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla beslutspunkt ett och två i
motionen.

K

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse beslutspunkt tre i motionen
vara besvarad.
3. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram
ett regelverk för flaggning i kommunen och där även flaggning med Prideflaggan i
samband med Pridefestivalen finns med.
4. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att
införskaffa prideflagga samt att flagga i samband med Pridefestivalen 2021.
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Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Svar på motion "Salem hyllar Pride"
<BeslutsText>

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla beslutspunkt ett och två i
motionen.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse beslutspunkt tre i
motionen vara besvarad.
3. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta
fram ett regelverk för flaggning i kommunen och där även flaggning med
Prideflaggan i samband med Pridefestivalen finns med.
4. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att
införskaffa prideflagga samt att flagga i samband med Pridefestivalen 2021.

Sammanfattning av ärendet

Raili Nilsson (C) och Leif Ståhl (C) lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 25 november 2020 in en motion om att Salems kommun ska uppmärksamma Pride.
I motionen skriver Centerpartiet att de utgår från alla människors lika rätt och värde samt
att de utgår ifrån att kommunen ställer sig bakom mänskliga rättigheter, allas lika rätt och
värde och därmed bidrar med att uppmärksamma det som prideflaggan representerar.
Centerpartiet föreslår utifrån detta att:
1. Att Salems kommun införskaffar Prideflaggan.
2. Att Salems kommun hissar Prideflaggan på kommunens flaggstänger i samband
med Pride-festivaler i Stockholm.
3. Att Salems kommun arbetar aktivt för ökad hbtqi-kunskap hos sina anställda.
I och med att kommunen idag saknar ett regelverk för flaggning föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram
ett sådant regelverk och där även flaggning med prideflaggan i samband med Pridefestivalen finns med.
Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att beslutspunkt tre redan idag är uppfylld
genom det kontinuerliga medarbetararbetet som pågår i kommunen och som varje år följs
upp i en medarbetarenkät.
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Flaggning är ett traditionellt sätt att visa extra uppmärksamhet vid speciella tillfällen.
Flaggning har ett stort symbolvärde som bidrar till ökad känsla av festlighet, deltagande och
till att visa det kommunala engagemanget. Salems kommun har i egenskap av offentlig
organisation ett behov att genomföra flaggning för att därigenom uppmärksamma bland
annat allmänna flaggdagar, utländska besök samt andra högtidliga tillfällen.
Regnbågsflaggan, eller Prideflaggan som den också kallas, är känd över hela världen att stå
för mångfald och stolthet bland homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med
queera uttryck och identiteter och intersexpersoner. Flaggan är även en symbol för
respekt och tolerans. Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig positiv till att Salems
kommun skulle flagga med prideflaggan i anslutning till Pridefestivalen i Stockholm.
I framtagandet av svar på den här motionen så konstaterar kommunstyrelseförvaltningen
att Salems kommun idag saknar ett framtaget regelverk för flaggning i kommunen.
Kommunstyrelseförvaltningen önskar att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att
ta fram ett sådant regelverk för flaggning - där även flaggning med prideflaggan i samband
med Pridefestivalen finns med.
Vidare föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen ger förvaltningen i
uppdrag att inför Pridefestivalen 2021 införskaffa prideflaggan samt att flagga i samband
med pridefestivalen.
Avseende beslutspunkt tre gör kommunstyrelseförvaltningen bedömningen att det redan
är uppfylld genom det kontinuerliga medarbetsarbetet som pågår i kommunen och som
varje år följs upp i en medarbetarenkät. Kommune har även arbetsmiljöpolicy som
beskriver hur kommunen ska säkerställa en bra arbetsmiljö. Förvaltningen föreslår därför
att den 3:e beslutspunkten ska anses vara besvarad.

Finansiering

Kommunstyrelseförvaltningen har undersökt hur mycket en fullstor flagga kostar. Priset är
(beroende på storlek och kvalité) ca 1 500 kr.

Mats Bergström
Kommundirektör

Ida Malmborg
Kommunsekreterare

PROTOKOLLSUTDRAG
2021-05-31
1 av 1
Kommunstyrelsen

23
§ XX

KS/2020:254 ,KS/2020:291

Yttrande till förvaltningsrätten angående överklagande av
gatukostnadsredovisning för Heliodal och Solliden samt
Karlskronaviken
25 februari 2021 beslutade Kommunfullmäktige i Salems kommun att godkänna de slutliga
gatukostnaderna för Heliodal och Solliden (§ 9 Gatukostnadsredovisning Heliodal och
Solliden) samt för Karlskronaviken (§ 10 Gatukostnadsredovisning Karlskronaviken).
Ärendena har överklagats och kommunen har mottagit ett föreläggande om att lämna in ett
skriftligt yttrande till förvaltningsrätten. Anstånd för att inkomma med yttrandet är beviljat
till den 1 juni
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott den 19 maj 2021 och där
utskottet beslutade att föreslå kommunstyrelsen att anta tjänsteskrivelse daterad den 11 maj
2021 med bilaga som svar på föreläggande om yttrande till förvaltningsrätten i målnummer
6427-21

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2021 med bilaga som
svar på föreläggande om yttrande till förvaltningsrätten i målnummer 6427-21

______________________
Förvaltningsrätten

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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§ XX

KS/2021:219

Elektrifieringskommissionen - handslag

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att underteckna avsiktsförklaringen i enlighet med
Elektrifieringskommissionens Elektrifieringslöftet – handslag för elektrifiering av
regionala godstransporter.

Ärendet

Region Stockholm har blivit inbjudna av Elektrifieringskommissionen att initiera ett regionalt
elektrifieringslöfte med länets aktörer. Syftet är att samordna regionala aktörer och insatser
för att öka elektrifieringstakten med initialt fokus på gods. Bakgrunden är
Elektrifieringskommissionens uppdrag att bidra till påskyndad elektrifieringen av
transportsystemet. Kommissionen har i uppdrag att presentera förankrade
genomförandeplaner för hur elektrifieringen kan påskyndas i de områden där den största
delen av trafikarbetet sker. Genomförandeplanerna, dvs löftena, ska bestå av åtaganden från
berörda aktörer och ha potential att leda till att en väsentlig del av vägtransporterna på ett
samhällsekonomiskt effektivt sätt kan elektrifieras i en nära framtid.
______________________
Delges:
Region Stockholm

……………
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……………
Just. sign.
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Kommunstyrelsen

Elektrifieringskommissionen - handslag
<BeslutsText>

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att underteckna avsiktsförklaringen i enlighet med
Elektrifieringskommissionens Elektrifieringslöftet – handslag för elektrifiering av
regionala godstransporter.

Ärendet

Region Stockholm har blivit inbjudna av Elektrifieringskommissionen att initiera ett
regionalt elektrifieringslöfte med länets aktörer. Syftet är att samordna regionala aktörer
och insatser för att öka elektrifieringstakten med initialt fokus på gods. Bakgrunden är
Elektrifieringskommissionens uppdrag att bidra till påskyndad elektrifieringen av
transportsystemet. Kommissionen har i uppdrag att presentera förankrade
genomförandeplaner för hur elektrifieringen kan påskyndas i de områden där den största
delen av trafikarbetet sker. Genomförandeplanerna, dvs löftena, ska bestå av åtaganden
från berörda aktörer och ha potential att leda till att en väsentlig del av vägtransporterna
på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt kan elektrifieras i en nära framtid.
Beslutsprocess
Den 12 maj 2021 informerade Region Stockholm berörda aktörer om den aktuella tidplanen
för beslutsprocessen. Tanken då var att ärendet skulle tas upp i Regionen för ett politiskt
beslut i juni 2021 och därefter skickas ut till övriga aktörer i länet för beredning och beslut.
Region Stockholm återkommer sedan den 17 maj 2021 med besked om att
Elektrifieringskommissionen inte kommer att gå med på att skjuta på deras tidplan. Vilket
innebär att Elektrifieringskommissionen måste ha undertecknat avsiktsförklaring senast den
25 maj då den ska skickar vidare till Regeringen.
Med anledningen av den ovan beskrivna processen och den väldigt knappa tiden för
ärendet har Södertörnskommunerna valt att ta fram en gemensam skrivelse för
kommunerna som är ställd till Region Stockholm. I skrivelsen framgår att
Södertörnskommunerna är:
“positiva till att gemensamt samla offentliga krafter, med hänsyn till aktörernas olika
förutsättningar och roller. Nämnda kommuner har för avsikt att vara en del av ett handslag
om att påskynda elektrifiering av regionala godstransporter genom ett regionalt
elektrifieringslöfte framtaget i samarbete med Region Stockholm under förutsättning att
vederbörliga beslut fattas i respektive kommun.”
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Det är positivt för Salems kommun om det finns en regionövergripande samverkan och
samsyn kring hur en elektrifiering av de regionala godstransporterna ska tas fram. Det är
även bra om Södertörnskommunerna kan vara en aktiv del i den fortsatta processen och
därigenom säkerställa att planeringen för en elektrifiering kommer Södertörn till godo.
Kommunstyrelseförvaltningen noterar att Elektrifieringskommissionens korta tidsram har
omöjliggjort för en normal politisk beredning av ärendet. Det hade varit önskvärt att
processen för ärendet hade tagit bättre hänsyn till den kommunala beredningsprocessen.
Men för att inte riskera att hamna utanför Ektrifieringskommissionens fortsatta arbete
föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen undertecknar
avsiktsförklaringen i enlighet med Elektrifieringskommissionens Elektrifieringslöftet –
handslag för elektrifiering av regionala godstransporter.
</BeslutsText>

Mats Bergström
Kommundirektör

Ida Malmborg
Kommunsekreterare
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ELEKTRIFIERINGSLÖFTE REGION STOCKHOLM
Senast år 2045 ska Stockholmsregionens nettoutsläpp av växthusgaser till
atmosfären vara noll. I linje med de nationella målen ska också utsläppen
från länets transporter, exklusive inrikesflyget, minska med 70 procent till
år 2030 jämfört med 2010. Transporterna i Stockholmsregionen genererar
cirka hälften av växthusgasutsläppen och vägtransporter orsakar drygt 90
procent av dessa. Ökad elektrifiering kommer att vara en viktig del i
omställningen till nollutsläpp i transportsektorn.
Elektrifieringskommissionen (I2020/02592) ska bidra till påskyndad
elektrifieringen av transportsystemet. Kommissionen har i uppdrag att
presentera förankrade genomförandeplaner för hur elektrifieringen kan
påskyndas i de områden där den största delen av trafikarbetet sker.
Genomförandeplanerna ska bestå av konkreta åtaganden från berörda
aktörer och ha potential att leda till att en väsentlig del av transporterna
snabbt kan elektrifieras i respektive område. Åtagandena ska särskilt
fokusera på hur tunga vägtransporter inom de mest trafikerade områdena
på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt kan elektrifieras i en nära framtid.
Genom denna avsiktsförklaring visar vi i Stockholmsregionen vår
gemensamma vilja och vårt engagemang för att aktivt verka för att nå
klimatmålen inom transportsektorn. Region Stockholm avser att bidra till
samordningen för en ökad elektrifiering av godstransporterna i
Stockholmsregionen och undertecknade aktörer åtar sig att öka
ambitionerna för elektrifiering med fokus på de regionala
godstransporterna och att aktivt delta i det gemensamma regionala
elektrifieringsarbetet.
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