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Anmälningsärenden
-  Beslut JO-anmälan
- Södertörns Överförmyndarnämnds delårsrapport
- Rapport från Länsstyrelsen angående deras inspektion av 
   Södertörns Överförmyndarnämnd
- Information från Länsstyrelsen angående deras inspektion av Överförmyndarnämnden
-  Rapport från Mälardalsrådet om Samlad nyttoanalys av Storregional systemanalys 2020
- Samlad nyttoanalys av Storregional systemanalys 2020
- KSUA den 7 juni 2021
- KSAU den 23 augusti 2021
- KSAU den 13 september 2021
- KSTU den 19 maj 2021
- KSTU den 6 september 2021
- Krisledningsnämnden den 23 juni 2021
- Krisledningsnämnden den 17 augusti 2021
- Kultur och fritidsnämnden, Delårsrapport juli 2021
- Socialnämnden, Delårsrapport juli 2021
- Bygg- och miljönämnden, Delårsrapport juli 2021
- Barn- och utbildningsnämnden, Delårsrapport 2021
- Presentation - Förslag på klimatutbildningar för förtroendevalda samt tjänstemän

Här är underlagen till ärende 1

______________________

Delges
Akten

https://drive.google.com/drive/folders/1HZA_cNS6MeK6JOjOx-Fv2ZIuWvnI3K77?usp=sharing
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 § XX

Delegationsbeslut

- K
oF anmälan av delegationsbeslut 

- D
elegationsbeslut angående Salems kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att 
parkera på Möllevägen

- F
örordnande av kultur- och fritidschef

- F
örordnande av tf kommundirektör

- F
örordnande av säkerhetsskyddschef 

- D
elegationsbeslut angående Svar på remiss om förslag till principer för att utse 
regionalstödskarta för perioden 2022 - 20277, N2021/01813

- D
elegationsbeslut angående Tidigareläggande av öppning av viss kommunal 
verksamhet

- D
elegationsbeslut angående Remissvar Hållbarhetsstrategi för Region Stockholm 2022 
- 2027

- D
elegationsbeslut angående Remissvar Nationell plan för trygghet och studiero 

- T
illdelningsbeslut Telge Inköp

Här är underlagen till ärende 2.

______________________

Delges:
Akten

https://drive.google.com/drive/folders/1XZ32DQaKEwtpnZRj2HhkYiYzd3o9sziJ?usp=sharing
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Delårsbokslut per juli 2021 för Salems kommun
Resultatet för perioden januari till juli är ett resultat exklusive VA och jämförelsestörande 
poster på 48 miljoner kronor. Resultatet för perioden inklusive VA och jämförelsestörande 
poster är 39,8 miljoner kronor.

Helårsprognosen visar ett resultat exklusive VA och jämförelsestörande poster på 28,7 
miljoner kronor, vilket är 18,4 miljoner kronor bättre än årets budget. Resultatet som andel 
av skatter och bidrag är 2,7%. Resultatet inklusive VA och jämförelsestörande poster 
prognostiseras till 25,6 miljoner kronor.

Måluppfyllelsen för målet god ekonomisk hushållning som är de mål som följs upp för 
delårsbokslutet visar att samtliga mål har uppfyllts och att kommunen har en god ekonomisk 
hushållning avseende delårsuppföljningen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten per juli och 
helårsprognosen för 2021.

______________________
Delges:
kommunfullmäktige
Akten
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  Kommunstyrelseförvaltningen   
Siv   Jönsson   Westerlund   
Ekonomichef   

 
 
 
Kommunstyrelsen   

  Delårsrapport   per   juli   2021   för   Salems   kommun   

Förslag   �ll   beslut   

Kommunstyrelsen   föreslår   a�   kommunfullmäk�ge   godkänner   delårsrapporten   per   juli   och   
helårsprognosen   för   2021.  

Sammanfa�ning   

Resultatet   för   perioden   januari   �ll   juli   är   e�   resultat   exklusive   VA   och   jämförelsestörande   
poster   på   48   miljoner   kronor.   Resultatet   för   perioden   inklusive   VA   och   jämförelsestörande   
poster   är   39,8   miljoner   kronor.     

Helårsprognosen   visar   e�   resultat   exklusive   VA   och   jämförelsestörande   poster   på   28,7  
miljoner   kronor,   vilket   är   18,4   miljoner   kronor   bä�re   än   årets   budget.   Resultatet   som   andel   av  
ska�er   och   bidrag   är   2,7%.   Resultatet   inklusive   VA   och   jämförelsestörande   poster   
prognos�seras   �ll   25,6   miljoner   kronor.     

Nämndernas   ne�okostnader   avviker   avseende   följande   poster   i   helårsprognosen:   

● Ska�er   och   bidrag   +24,2   miljoner   kronor     
Ska�eintäkterna   är   högre   än   budgeterat   beroende   på   a�   slutavräkningen   för   
innevarande   år   och   även   differensen   för   slutavräkningen   föregående   år   är   posi�va   
med   anledning   av   en   mycket   starkare    ska�eunderlagsprognos.   Kommunens   
befolkning   är   högre   (+76   invånare)   jämfört   med   antagandet   vid   budgeterings�llfället,   
vilket   också   bidrar   �ll   en   posi�v   avvikelse.     

● Barn-   och   utbildningsnämnden   -6,7   miljoner   kronor   
Största   bidragande   orsak   är   a�   det   är   färre   elever   i   vissa   klasser   både   inom   
grundskolan   och   inom   gymnasieskolan   gör   a�   ersä�ningen   inte   täcker   kostnaderna   
för   undervisningen.   Uppstart   av   ny   grupp   inom   AST-verksamheten   beslutades   e�er   
budgetens   fördelning   i   nämnden.     

  
Övriga   poster   som   prognos�seras   avvika   från   budget   är   i   huvudsak:   

● Tom�örsäljningar   +9,5   miljoner   kronor,   e�ersom   de�a   inte   budgeteras   då   det   inte   går  
a�   förutse   när   tom�örsäljningen   realiseras.   

● Nedskrivningar   och   förstudiekostnader   avseende   exploateringar   -12,4   miljoner   
kronor.     

  
Måluppfyllelsen   för   målet   god   ekonomisk   hushållning   som   är   de   mål   som   följs   upp   för   
delårsbokslutet   visar   a�   samtliga   mål   har   uppfyllts   och   a�   kommunen   har   en   god   ekonomisk   
hushållning   avseende   delårsuppföljningen.     
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Måluppföljning   

Enligt   kommunens   policy   för   god   ekonomisk   hushållning   är   de   övergripande   målen   6   -   9   
verksamhetsmål   för   god   ekonomisk   hushållning   och   ska   därmed   följas   upp   i   delårsrapporten   
per   juli.   Övriga   kommunövergripande   mål   följs   upp   per   helår.   Samtliga   mål   har   uppfyllts   vid   
delårsuppföljningen   och   bedömningen   är   därmed   a�   kommunen   har   en   god   ekonomisk   
hushållning   vid   delårsuppföljningen.   

  
Det   är   kommunstyrelsens   prognos   a�   övergripande   mål   6,   7,   8   och   9    uppnås   helt   per   helår   
och   u�från   det   är   den   sammanvägda   bedömningen   a�   kommunen   kommer   ha   en   god   
ekonomisk   hushållning   för   helåret   2021   

  

Dri�redovisning   per   nämnd    

Dri�redovisningen,   visar   en   avvikelse   mot   periodens   budget   med   41,8   miljoner   kronor   
avseende   en   jämförelse   mot   de   poster   som   ingår   i   1%-målet   för   kommunen.   Prognosen   för   
helåret   visar   en   posi�v   avvikelse   mot   budget   på   18,4   miljoner   kronor.   Resultatet   enligt   
1%-målet   som   andel   av   ska�er   och   bidrag   är   2,7%   för   helårsprognosen.     

  
De   finansiella   delarna   visar   a�   det   är   främst   ska�er   och   bidrag   som   bidrar   �ll    en   posi�v   
prognos   om   24,9   miljoner   kronor.   Det   avser   högre   preliminär   slutavräkning   för   innevarande   år  
(+18,7   miljoner   kronor)   och   för   föregående   år   (+3,3   miljoner   kronor).   Därutöver   har   
befolkningen   per   den   1   november   visat   76   fler   personer   än   vad   kommunen   budgeterat   för,   
vilket   ger   en   ökad   ska�eintäkt.     
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Det   noteras   avseende   verksamhetsrelaterade   kostnader   a�:   
  

- Kommunstyrelsens   förvaltning    har   en   prognos   på   -0,9   miljoner   kronor   som   avser   
inhyrda   konsulter   under   rekrytering   och   vid   längre   �ds   planerad   frånvaro.   I   
kommunstyrelsens   förvaltning   återfinns   även   det   som   avser   medel   �ll   förfogande   för   
kommunstyrelsen   och   dessa   medel   beräknas   ny�jas   fullt   ut   i   prognosen.     

  
- Bygg   och   miljönämndens    prognos   på   -0,4   miljoner   kronor   beror   på   a�   det   kan   finnas   

obetalda   fakturor   gällande   bygglov   vid   årsski�et,   samt   ökade   konsultkostnader.     
  

- Barn-   och   utbildningsnämndens    prognos   på   -6,7   miljoner   kronor   hänför   sig   �ll   a�   
både   gymnasieskola   och   en   grundskola   har   för   få   elever   i   klasserna,   som   gör   a�   de   
måste   ha   bemanning   på   lärarsidan,   men   får   inte   täckning   då   ersä�ningen   per   elev   
inte   räcker   �ll   för   de   kostnader   som   finns.   Nämnden   har   utökat   AST-verksamheten   
med   y�erligare   en   grupp,   e�ersom   antal   barn   som   är   i   behov   av   den   
undervisningsformen   ökat.   Beslut   om   utökningen   i   nämnden   fa�ades   e�er   det   a�   
budgeten   för   året   beslutades   vilket   innebar   a�   beslutet   inte   är   finansierat.     
Samtliga   verksamheter   med   nega�va   avvikelser   har   åtgärdsplaner.     

  
- Socialnämnden    har   för   perioden   en   budget   i   balans   och   även   för   helåret   lämnas   en   

prognos   som   är   i   linje   med   beslutad   budget.   Inom   socialnämnden   finns   både   
verksamheter   som   avviker   posi�vt   som   nega�vt.   På   helheten   tar   dessa   ut   varandra.     
Posi�v   avvikelse   förväntas   inom   myndighet   med   två   miljoner   kronor   som   beror   på   
färre   ärenden   inom   familjeenheten   samt   a�   hemmaplanslösningar   kan   användas   i   
stället   för   extern   placering.   Tidigare   förväntat   ökande   försörjningsstöd   ser   ut   a�   
kunna   hålla   sig   inom   den   budget   som   finns   för   året.   U�örarverksamheterna   beräknar   
en   nega�v   avvikelse   om   två   miljoner   kronor   som   främst   avser   minskade   intäkter   då   
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det   funnits   tomma   platser   på   boendena,   ökande   kostnader   för   över�d   och   mer�d   
samt   inhyrda   sjuksköterskor.   Inom   funk�onsnedsä�ning   finns   kostnadsdrivande   
ärenden   inom   personlig   assistans   och   bostad   med   särskild   service.   De   nega�va   
prognoserna   inom   u�örarorganisa�onen   vägs   upp   av   a�   arbetsmarknadsenheten   
kommer   a�   visa   en   posi�v   prognos   beroende   på   a�   de   inte   har   ha�   möjlighet   a�   
bedriva   gruppverksamhet   på   grund   av   de   restrik�oner   som   funnits.     

  
Investeringsredovisning   

Per   juli   månad   har   nämnder   och   förvaltningar   investerat   90,2   miljoner   kronor   mot   planerat   
242,4   miljoner   kronor.   En   avvikelse   på   152,2   miljoner   kronor.   Precis   som   �digare   år   kommer   
investeringstakten   a�   öka   under   senare   delen   av   året.   Den   största   bidragande   orsaken   är   
förseningen   av   Fågelsångens   skola   och   idro�shall.     

  
Prognosen   för   helåret   visar   a�   218,6   miljoner   kronor   beräknas   a�   användas   under   året.   I   
budgeten   för   året   ligger   en   investeringsvolym   på   415,6   miljoner   kronor.   Avvikelsen   för   
investeringsu�allet   beräknas   �ll   197   miljoner   kronor.     
Jämförelse   med   föregående   år   både   avseende   perioden   och   prognosen   visar   högre   
investeringsvolymer   för   de�a   år,   vilket   beror   på   byggna�onen   av   Fågelsångens   skola   och   
idro�shall.     

  
För   perioden   har   Fågelsången   ny�jat   mest   medel.     

Vik�ga   händelser   under   år   2021   

● Coronapandemin,   Covid-19,   har   fortsa�   påverkat   verksamheten   under   första   
månaderna   på   året.   Krisledningsnämnd   och   krisledningsgrupp   är   ännu   igång   sedan   
drygt   e�   år   �llbaka.   I   verksamheterna   har   det   vidtagits   åtgärder   för   a�   bromsa   och   
förhindra   smi�spridning   både   genom   anpassad   verksamhet   besöksstopp   på   
äldreboenden,   stängda   sysselsä�ningar   för   äldre   och   funk�onsnedsa�a   och   inställda   
evenemang.   Vaccinering   av   alla   inom   äldreomsorgen   som   tackat   ja   skedde   under   
första   kvartalet.   Informa�on   �ll   medborgare   och   medarbetare   sker   kon�nuerligt.     

● Undervisningen   i   gymnasiet   och   i   vuxenutbildningen   har   �ll   stor   del   bedrivits   på   
distans   och   under   vissa   perioder   har   det   även   ske�   för   delar   av   högstadiet.   
Elevfrånvaron   har   minskat   men   har   ändå   i   perioder   varit   mer   än   10%.   Trots   
utmaningarna   i   pandemin   har   flera   kvalitetsutvecklande   ak�viteter   ändå   kunnat   
genomföras   såsom   digitala   förestelärarträffar   och   verksamhetsbesök.   

● Dagverksamheten   för   äldre   har   varit   stängd   under   2021   men   har   beslutats   a�   öppna   
igen   den   1   september.   

● Socialförvaltningen   har   påbörjat   e�   arbete   för   a�   förebygga   och   ge   stöd   �ll   
våldsutsa�a   samt   öka   insatserna   för   våldsutövare   och   därmed   minska   återfall   i   
våldsbro�.   En   arbetsmodell   som   ska   prövas   utvärderas   �ll   årsski�et.   
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● Biblioteket   och   fri�dsgården   har   under   året   på   e�   under   pandemin   anpassat   sä�   
kunnat   fortsä�a   med   öppethållande   för   sina   besökare.   Under   sommaren   har   
fri�dsgården   ha�   extra   öppet   under   hela   juli   för   a�   möta   de   ungdomar   som   varit  
hemma   i   kommunen   under   sommaren,   verksamheten   har   både   varit   utomhus   och   
inne   på   fri�dsgården.     

● Prästboda   bollplan   har   färdigställts   och   dri�en   är   överlämnad   �ll   Rönninge   Salem   
Fotboll.   

  

    
       Mats   Bergström                                                  Siv   Jönsson   Westerlund   
      Kommundirektör                                                Ekonomichef   

  

    
Bilagor   
Delårsrapport   per   2021-07-31   samt   prognos   �ll   2021-12-31   
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Förvaltningsberä�else   per   juli   2021   

Översikt   över   verksamhetens   utveckling   
Kommunen   prognos�serar   e�   resultat   på   25,6   miljoner   kronor   för   året   2021.   I   tabellen   nedan   lämnas   
en   översikt   över   verksamhetens   utveckling.   

*Kommunal   ska�esats   är   u�all   för   2021,   de   andra   är   prognoser   för   årsbokslut   2021     

De   flesta   prognos�serade   nyckeltalen   indikerar   �llfälliga   försvagningar   jämfört   mot   senaste   fyra   åren.   
Årets   resultat   inklusive   VA   -och   jämförelsestörande   poster   beräknas   a�   landa   på   2,4%   av   ska�er   och   
bidrag.   Men   exklusive   VA   -och   jämförelsestörande   poster   blir   nyckeltalet   2,7%.     

  
Självfinansieringsgraden   minskar   med   anledning   av   a�   kommunen   nu   allt   mer   går   in   i   en   
investeringsexpansiv   period   och   denna   trend   kommer   a�   fortsä�a   några   år   �ll.   Den   långfris�ga   
låneskulden   per   invånare   inklusive   VA   beräknas   öka   kra�igt   �ll   följd   av   högre   investeringstakt   i   
kombina�on   med   svagare   ekonomiskt   läge   på   grund   av   ökade   verksamhetskostnader.   
Kassalikviditeten   och   soliditeten   är   �llfredsställande   även   om   trenden   är   nedåtgående   jämfört   mot   
�digare   år.   

    
Den   sammanfa�ande   bilden   av   kommunen   u�från   e�   finansiellt   perspek�v,   är   en   kommun   med   
mycket   god   ekonomi   i   grunden.   

  

2   

  2021  
prognos  2020  2019  2018  2017  

Kommunal   ska�esats*     19,67  19,67  19,67  19,67  19,67  

Verksamhetens   ne�okostnader,   mnkr  1   035,3  958,9  969,3  928,6  874,5  

Finansne�o   -/+,   mnkr   -0,6  -5,4  2,6  6,3  1,8  
Årets   resultat   (inkl.   jämf.störande/   
extraordinära   poster),   mnkr   25,6  50,5  53,1  19,9  46,1  

Soliditet   inkl.   totala   
pensionsförpliktelser,   %     37,4%  38,8%  34,1%  31,1%  30,9%  

Investeringar   (ne�o),   mnkr             218,6               93,4                159             88,9             137,3  

Självfinansieringsgrad/år,   %   39%  119%  82%  79%  70%  
Långfris�g   låneskuld   (inkl   VA),   
kr/invånare     33   180  19   988  19   945  17   495  20   552  

Kassalikviditet     110%  154%  128%  106%  151%  

Antal   anställda   (månadsavlönade)   1   052  1   062  1   084  1   105  1   117  

Befolkning,   antal   17   001  16   959  16   750  16   786  16   665  

Befolkningsförändring,   antal  42              209  -36  121  50  



  
  

Vik�ga   förhållanden   för   resultat   och   ekonomisk   ställning   

Sveriges   ekonomiska   utveckling   
Källa:   SKR   augus�   2021   

Den   svenska   konjunkturen   blev   under   första   halvåret   starkare   än   vad   SKR   �digare   räknat   med.   Både   
BNP   och   antalet   arbetade   �mmar   har   s�git   snabbare   än   beräknat.   BNP   förväntas   öka   med   över   fyra   
procent   (i   förra   prognosen   låg   det   på   drygt   tre   procent).     
Förutsä�ningarna   för   en   stark   svensk   konjunkturuppgång   ser   fortsa�   goda   ut.   Den   senaste   �dens   
ökande   smi�spridning   utgör   dock   en   risk,   framförallt   för   vår   omvärld   på   kort   sikt.     
SKR   räknar   med   a�   BNP-uppgången   under   det   andra   halvåret   i   år   ska   drivas   av   e�   starkt   inhemskt   
e�erfrågely�.   En   gradvis   allt   starkare   återhämtning   för   inhemska   tjänstesektorer   kommer   alltmer   a�   
gynna   arbetsmarknaden.     

  

  

Antalet   arbetade   �mmar   förväntas   öka,   men   sam�digt   bedöms   en   långsam   ökningstakt   för   antalet   
sysselsa�a.   Den   största   ökningen   av   arbetade   �mmar   kommer   genom   a�   de   som   redan   har   arbete   
kommer   a�   arbeta   fler   �mmar,   bland   annat   kommer   de   som   ha�   permi�eringslön   a�   återgå   �ll   
normal   arbets�d.    Under   hösten   2021,   men   också   under   början   av   2022   räknar   SKR   med   a�   det   är   
den   inhemska   e�erfrågan   (främst   tjänstenäringarna)   som   driver   den   fortsa�a   svenska   
BNP-uppgången.   Sam�digt   finns   problem   med   a�   få   fram   vissa   typer   av   varor,   vilket   gör   a�   
produk�onen   kan   avstanna.   Bedömningen   är   a�   flaskhalsproblemen   kommer   a�   mildras   under   
kommande   månader   och   industrin   kan   då   återhämta   sig.     

E�erfrågan   på   arbetskra�   har   slagit   olika   mot   olika   sektorer   och   därför   kommer   vissa   grupper   a�   
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påverkas   mer   när   det   gäller   möjligheter   a�   få   e�   arbete.   De   som   har   jobb   och   stark   ställning   på   
arbetsmarknaden   kan   sannolikt   räkna   med   goda   yrkesmöjligheter   och   god   löneutveckling.   Sam�digt   
påverkas   andra   grupper   nega�vt   av   krisen,   genom   försämrade   jobbchanser,   arbetslöshet   och   
försvagade   inkomster.   Den   andel   inskrivna   personer   hos   Arbetsförmedlingen   som   sorteras   �ll   
kategorin   med   “svag   konkurrensförmåga”   s�ger   nu.   Uppgången   i   andelen   lång�dsarbetslösa   är   också   
tydlig   hos   Arbetsförmedlingen.     

Kommunsektorns   ekonomiska   utveckling   
Källa:   SKR   augus�   2021   

Utvecklingen   för   åren   2021-2022   visar   en   betydligt   högre   ska�eunderlags�llväxt   än   de   föregående   
åren.   Utvecklingen   vilar   på   den   pågående   konjunkturuppgången,   vilken   beräknas   fortsä�a   också   
2022.   Det   som   är   skiljer   sig   dessa   år   mot   genomsni�et   för   de   sista   10   åren   är   a�   demografin   och   
därigenom   arbetskra�sutbudet   inte   är   lika   gynnsamt   framöver   samt   a�   en   något   lägre   
löneökningstakt   förväntas.   Antalet   sysselsa�a   ökar   och   fler   av   de   sysselsa�a   arbetar   i   och   med   a�   
frånvaron   sjunker,   sam�digt   s�ger   den   arbetade   �den   per   person   i   och   med   a�   antalet   personer   med   
permi�eringslön   minskar.     

  
SKR:s   kalkyler   utgår   från   a�   e�erfråge�llväxten   blir   hög   även   2022,   samt   a�   sysselsä�ningen   
fortsä�er   a�   återhämta   sig.   Den   svenska   ekonomin   antas   röra   sig   mot   “normalkonjunktur”   �ll   år   
2023-2024   och   då   beräknas   arbetslösheten   ligga   omkring   å�a   procent.   Reallöner   och   produk�vitet,   
liksom   ska�eunderlaget   följer   då   en   trendmässig   utveckling.     
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Jämfört   med   prognosen   i   april   räknar   SKR   med   en   väsentligt   långsammare   ska�eunderlags�llväxt   
fram   �ll   år   2024   (tabell   2).     
Prognosen   för   lönesumman   är   något   uppreviderad   sam�digt   som   pensioner   och   sociala   ersä�ningar   
är   nedreviderade.   Utvecklingen   för   år   2021   är   justerad   u�från   a�   utvecklingen   på   arbetsmarknaden   
ser   ut   a�   bli   starkare   än   vad   som   �digare   beräknats.     

Befolkning     
Salems   befolkning   uppgick   �ll   16   945   invånare   den   30   juni   2021.   Det   var   en   minskning   med   14   
personer   (-0,08%)   jämfört   med   årsski�et   2020/2021.   Under   samma   period   ökade   Stockholms   län   
med   10   619   personer   (+0,4%).   Salems   kommun   har   ha�   e�   posi�vt   födelsene�o   men   e�   nega�vt   
fly�ne�o   under   första   halvåret   som   beror   på   både   nega�vt   fly�ne�o   från   länet   och   inom   Stockholms   
län.   

Till   följd   av   coronapandemin   sjönk   Sveriges   folkökning   under   första   halvåret   2020   �ll   den   lägsta   
sedan   2005.   Under   första   halvåret   2021   har   folkökningen   varit   större   än   föregående   år,   men   lägre   än   
alla   andra   år   sedan   2008.   Antalet   födda   har   ökat   något   jämfört   föregående   år   samma   period   och   
sam�digt   har   antalet   dödsfall   minskat   betydligt,   vilket   ge�   e�   näs�n�ll   dubbelt   så   stort   
födelseöversko�   första   halvåret   2021   mot   samma   period   2020.   Invandringen   som   minskade   kra�igt   
under   2020   har   fortsa�   minska   under   första   halvåret   2021   sam�digt   som   utvandringen   har   ökat.     

Finansiella   risker   och   riskhantering   
Under   januari-juli   2021   hanterades   finansiella   risker   i   enlighet   med   de   av   fullmäk�ge   beslutade   
finanspolicyn   och   policyn   för   förvaltning   av   pensionsmedel.     

Finansiella   risker   har   förändrats   marginellt   jämfört   med   den   senaste   årsredovisningen.   För   detaljerad   
beskrivning   av   kommunens   verktyg   för   hantering   av   finansiella   risker   hänvisas   �ll   årsredovisningen   
för   år   2020   s.   18   och   22.   
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Ränterisk     
Under   2020   amorterade   kommunen   e�   banklån   på   100   miljoner   kronor,   motsvarande   belopp   
lånades   om   i   februari   2021.   Per   balansdagen   den   31   juli   2021   uppgick   kommunens   totala   upplåning   
hos   kredi�ns�tut   �ll   331,5   miljoner   kronor   (234,8   i   årsski�et).   Upplåningen   planeras   a�   öka   med   
y�erligare   100   miljoner   kronor   i   slutet   av   året   eller   i   början   av   nästa   år   för   finansiering   av   
investeringar.     

Per   den   31   juli   2021   var   den   genomsni�liga   räntebindnings�den   1,1   år   (0,2   år   i   årsski�et)   och   den   
genomsni�liga   räntan   var   0,17%   (0,38%).   En   ökad   ränta   med   en   procentenhet   skulle   medföra   ökade   
kostnader   på   3,3   miljoner   kronor   per   år.     

Marknadsrisk   i   finansiella   placeringar   
Per   balansdagen   låg   pensionspor�öljen   inom   de   marknadriskslimiter   som   definieras   för   respek�ve   
�llgångsslag   i   policyn:     

● andelen   ak�er   uppgick   �ll   33%   (20%   i   årsski�et),   den   fick   uppgå   �ll   maximalt   40%   (22%)   av   
por�öljens   värde.     

● Svenska   ak�er   uppgick   �ll   34%   (32%   i   årsski�et)   av   ak�eandelen,   fick   uppgå   �ll   maximalt     
50%   (50%)   av   ak�eandelen.     

Pensionsförpliktelser   och   förvaltning   av   pensionsmedel     
Källa:   Söderberg   &   Partners   och   Skandia     

Målen   med   förvaltningen   av   pensionsmedel   är   a�:   
● värdepapperspor�öljen   på   lång   sikt   ska   finansiera   kommunens   pensionsförpliktelser.     
● Värdepapperspor�öljen   ska   ha   en   sni�avkastning   justerad   för   infla�on   på   minst   2%   per   år   

under   en   5-årsperiod.   

Avkastning   under   januari-juli   jämfört   med   index     

Under   januari-juli   2021   blev   por�öljens   avkastning   +7,1   miljoner   kronor   eller   5,5%,   vilket   är   2,2   
procentenheter   sämre   än   por�öljens   sammansa�a   jämförelseindex,   som   ökade   med   +7,7%.   A�   
por�öljens   avkastning   var   sämre   än   jämförelseindexet   berodde   primärt   på   a�   por�öljen   ha�   en   lägre   
ak�eandel   än   index,   vilket   påverkade   por�öljen   nega�vt   då   ak�er   steg   i   värde   under   perioden.   
Por�öljen   har   ha�   en   lägre   ak�eandel   än   index   för   a�   säkra   riskmålet   i   policyn   om   a�   por�öljen   som   
mest   får   tappa   10%   från   det   högsta   värdet   de   senaste   24   månaderna.   

För   helår   2021   uppvisar   por�öljens   prognos   en   posi�v   avvikelse   mot   budget   om   +0,2   miljoner   kronor.   
Dock   bör   por�öljens   prognos   tolkas   försik�gt,   då   den   befinner   sig   i   e�   bre�   konfidensintervall.   

   

6   

  2021-07-31   sedan   2020-12-31  2020-07-31   sedan   2019-12-31  

Por�öljens   avkastning   (%)   5,5%  −5,5%  

Jämförelseindex   avkastning   (%)   7,7%  −1,2%  

Differens   (procentenheter)   −2,2%  −4,3%  



  
  

Redogörelse   för   kommunens   pensionsförpliktelser   och   dess   finansiering   i   miljoner   kronor   

*   Källa:   KPA   Pensionsförsäkring   augus�   2021   
  

Per   den   31   juli   2021   uppgick   kommunens   pensionsförpliktelser   �ll   400,4   miljoner   kronor   (385,6   i   
årsski�et).     

Under   januari-juli   2021   placerades   nyinsä�ningar   på   7,5   miljoner   kronor   i   por�öljen.   Y�erligare   4,0   
miljoner   kronor   planeras   bli   placerade   före   årsski�et   (KS   §137   dat.   2019-12-02).     Per   den   31   juli   2021   
uppgick   por�öljens   värde   �ll   139,0   (124,4)   miljoner   kronor.   Därmed   förbä�rades   
konsolideringsgraden,   det   vill   säga   andelen   av   pensionsförpliktelser   som   täcks   och   finansieras   av   
förvaltade   pensionsmedel,   �ll   40,5%   (38,3%).     

Pensionspor�öljen   hade   en   avkastning   justerad   för   infla�on   på   2,4%   per   år   under   femårsperioden   
augus�   2016   -   juli   2021,   vilket   innebär   en   årlig   överavkastning   om   0,4%   jämfört   med   
placeringspolicyns   långsik�ga   avkastningsmål   på   2,0%.   Den   nominella   vinsten   från   pensionspor�öljen   
uppgick   �ll   17,6   miljoner   kronor   under   femårsperioden.     

Om   det   ekonomiska   läget   medger   kommer   kommunen   i   överensstämmelse   med   placeringspolicyn   
a�   förstärka   finansiering   av   pensionsförpliktelser   genom   a�   avsä�a   ny�   kapital   i   pensionspor�öljen   
under   2022.   
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  2021-07-31  2020  2019  2018  
Pensionsförpliktelse             
      Total   pensionsförpliktelse   i   balansräkning   (A+B)   382,7  367,9  362,5  350,6  
           Avsä�ning   inklusive   särskild   löneska�   (A)   145,6  128,8  116,9  94,9  
           Ansvarsförbindelse   inklusive   särskild   löneska�   (B)   237,1  239,1  245,6  255,7  
      Pensionsförpliktelse   som   tryggats   i   pensionsförsäkring*  17,7  17,7  15,4  15,4  
      Summa   pensionsförpliktelser   (C)   400,4  385,6  377,9  366,0  
Förvaltade   pensionsmedel   (marknadsvärde)           
      Totalt   pensionsförsäkringskapital*   23,2  23,2  15,4  15,4  
      Finansiella   placeringar   avseende   pensionsmedel   139,0  124,4  92,3  81,2  
           varav   nyinsä�ning   under   året   7,5  34,7  3,9  0,0  
      Summa   förvaltade   pensionsmedel   (D)   162,2  147,6  107,7  96,6  
Finansiering           
      Återlånade   medel   (C-D)   238,1  238,0  270,2  269,4  
      Konsolideringsgrad   (D/C)   40,5%  38,3%  28,5%  26,4%  



  
  

Händelser   av   väsentlig   betydelse   
● Coronapandemin,   Covid-19,   har   fortsa�   påverkat   verksamheten   under   första   månaderna   på   

året.   Krisledningsnämnd   och   krisledningsgrupp   är   ännu   igång   sedan   drygt   e�   år   �llbaka.   I   
verksamheterna   har   det   vidtagits   åtgärder   för   a�   bromsa   och   förhindra   smi�spridning   både   
genom   anpassad   verksamhet   besöksstopp   på   äldreboenden,   stängda   sysselsä�ningar   för   
äldre   och   funk�onsnedsa�a   och   inställda   evenemang.   Vaccinering   av   alla   inom   
äldreomsorgen   som   tackat   ja   skedde   under   första   kvartalet.   Informa�on   �ll   medborgare   och   
medarbetare   sker   kon�nuerligt.     

● Undervisningen   i   gymnasiet   och   i   vuxenutbildningen   har   �ll   stor   del   bedrivits   på   distans   och   
under   vissa   perioder   har   det   även   ske�   för   delar   av   högstadiet.   Elevfrånvaron   har   minskat   
men   har   ändå   i   perioder   varit   mer   än   10%.   Trots   utmaningarna   i   pandemin   har   flera   
kvalitetsutvecklande   ak�viteter   ändå   kunnat   genomföras   såsom   digitala   förstelärarträffar   och   
verksamhetsbesök.   

● Dagverksamheten   för   äldre   har   varit   stängd   under   2021   men   har   beslutats   a�   öppna   igen   
den   1   september.   

● Socialförvaltningen   har   påbörjat   e�   arbete   för   a�   förebygga   och   ge   stöd   �ll   våldsutsa�a   samt   
öka   insatserna   för   våldsutövare   och   därmed   minska   återfall   i   våldsbro�.   En   arbetsmodell   som   
ska   prövas   och   utvärderas   �ll   årsski�et.   

● Biblioteket   och   fri�dsgården   har   under   året   på   e�   anpassat   sä�   kunnat   fortsä�a   med   
öppethållande   för   sina   besökare   trots   pandemin.   Under   sportlovet   och   påsklovet   har   
biblioteket   och   fri�dsgården   erbjudit   evenemang   i   form   av   digitala   �ps,   digitala   quiz   och   
frågesporter   för   barn   och   unga.   Under   sommaren   har   fri�dsgården   ha�   extra   öppet   under   
hela   juli   för   a�   möta   de   ungdomar   som   varit   hemma   i   kommunen   under   sommaren,   
verksamheten   har   både   varit   utomhus   och   inne   på   fri�dsgården.     

● Prästboda   bollplan   har   färdigställts   och   dri�en   är   överlämnad   �ll   Rönninge   Salem   Fotboll.     

Styrning   och   uppföljning   av   den   kommunala   verksamheten   
Kommunens   vision   fastställs   av   kommunfullmäk�ge   och   u�från   denna   beslutar   de   även   om   de   
övergripande   målen.   Fullmäk�ges   mål   är   grupperade   inom    fem   perspek�v:   medborgare,   miljö,   
utveckling   och   lärande,   medarbetare   samt   ekonomi.   Målen   ska   vara   långsik�ga,   strategiska   och   gälla   
för   minst   en   mandatperiod   men   kan   aktualiseras   och   förändras   o�are   vid   behov.   Fullmäk�ge   anger   
vilka   övergripande   mål   som   ska   brytas   ned   av   samtliga   nämnder   respek�ve   vilka   som   ska   brytas   ned   
av   specifik   nämnd/-er.   

Kommunens   mål   anger   vad   verksamheternas   arbete   ska   leda   �ll   och   behöver   därför   utvecklas   �ll   
mätbara   indikatorer   som   gör   det   möjligt   a�   följa   upp   arbetet.   Indikatorerna   för   varje   mål   vägs   sedan   
samman   �ll   e�   index   som   representerar   måluppfyllelsen   för   respek�ve   mål.   

Nämndernas   mål   är   en   nedbrytning   av   kommunfullmäk�ges   övergripande   mål   och   omfa�ar   
målsä�ningar   u�från   nämndens   verksamhetsområde.   Nämnderna   ska,   förutom   a�   svara   upp   på   de   
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direkt   utpekade   målområden   från   fullmäk�ge,   även   beakta   möjligheten   a�   bidra   inom   si�   
verksamhetsområde   kopplat   �ll   de   övergripande   målen.   

God   ekonomisk   hushållning   och   ekonomisk   ställning   

Utvärdering   av   god   ekonomisk   hushållning     
Enligt   kommunens   policy   för   god   ekonomisk   hushållning   är   de   övergripande   målen   6   -   9   mål   för   god   
ekonomisk   hushållning   och   ska   därmed   följas   upp   i   delårsrapporten   per   juli.   Övriga   
kommunövergripande   mål   följs   upp   per   helår.     

Mål   6,   7,   8   och   9   har   i   stort   uppnå�s   per   delår.   Det   är   kommunstyrelsens   sammanvägda   bedömning   
a�   kommunen   har   en   god   ekonomisk   hushållning   per   sista   juli   2021.   

Det   är   kommunstyrelsens   prognos   a�   övergripande   mål   6,   7,   8   och   9    uppnås   helt   per   helår   och   
u�från   det   är   den   sammanvägda   bedömningen   a�   kommunen   kommer   ha   en   god   ekonomisk   
hushållning   för   helåret   2021.   

  
Mål   6   -   Lärande   miljö     

Salems   förskolor   och   skolor   ska   erbjuda   en   lärande   miljö   som   ger   barn   och   elever   goda  
förutsä�ningar   för   a�   förvärva   kunskaper   och   ta   ansvar   för   sin   fram�da   utveckling.   Eleverna   ska   nå   
en   kunskapsnivå   som   ligger   över   genomsni�et   i   Stockholms   län.     

  

  
  

Målet   för   lärandemiljö   följs   upp   med   hjälp   av   e�   framräknat   index   där   2   =   målvärdet   uppfyllt   (grönt),   
1=   målvärdet   nära   uppfyllt   (gult)   och   0   =   målvärdet   ej   uppfyllt   (rö�).     

Resultaten   för   elevernas   upplevelse   av   inflytande   över   sin   skolgång   har   höjts   jämfört   med   föregående   
år   både   inom   grundskolan   och   inom   gymnasiet.   Den   största   ökningen   ses   för   gymnasiet   och   där   
införde   verksamheten   under   läsåret   2020/2021   e�   system   med   klassråd,   sektorkonferenser   och   
skolkonferenser   u�från   e�   uppdrag   om   a�   arbeta   med   elevers   inflytande.   De�a   arbete   kommer   
fortsä�a   kommande   läsår   och   förväntan   är   a�   elevernas   upplevelse   av   inflytande   ska   bli   bä�re   när   
undervisningen   återgår   �ll   a�   bli   mer   skolförlagd.   
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U�från   de   bedömningar   som   gjorts   vid   delårsbokslutet   kommer   kunskapsmålet   nås   med   något   ökat   
resultat   än   år   2020.   Resultaten   för   årskurs   3   visar   på   en   kra�ig   förbä�ring,   i   årskurs   6   och   9   syns   inga   
stora   förändringar   medan   det   för   gymnasiet   visar   på   en   tydlig   försämring   av   resultatet.   Vårterminen   
fortsa�e   präglas   av   coronapandemin   och   var   turbulent   i   alla   kommunens   skolor.   Undervisningen   på   
gymnasiet   har   �ll   stor   del   bedrivits   på   distans   och   i   vissa   perioder   har   distansundervisning   även   
�llämpats   för   delar   av   högstadiet.   Elevfrånvaron   har   varit   lägre   än   föregående   år,   men   periodvis   var   
ändå   mer   än   10%   av   eleverna   frånvarande.   

Andelen   elever   i   årskurs   3   som   klarat   alla   delprov   i   svenska   respek�ve   matema�k   visar   på   det   högsta   
resultatet   på   flera   år   i   Salems   kommun.   

För   årskurs   6   visas   en   mindre   ökning   sedan   föregående   år   av   andelen   elever   som   uppnå�   
kunskapskraven   i   alla   ämnen.   

Andelen   elever   i   årskurs   9   som   är   behöriga   �ll   yrkesprogram   är   i   samma   nivå   som   året   innan,   där   
Salem   har   e�   högre   värde   än   sni�et   i   Stockholms   läns   kommuner.   Även   genomsni�liga   meritvärdet   i   
årskurs   9   är   i   samma   nivå   som   föregående   år,   men   där   har   Salem   e�   lägre   värde   i   jämförelse   med   
Stockholms   läns   kommuner.   

Rönninge   gymnasium   har   under   de   senaste   åren   ha�   en   lägre   genomsni�ligt   betygspoäng   för   elever  
på   högskoleförberedande   program   än   genomsni�et   i   Stockholms   län.   Den   genomsni�liga   
betygspoängen   är   nu   nere   på   11,9   och   har   sjunkit   y�erligare   jämfört   med   de   två   föregående   åren  
(13,3   år   2020   och   13,8   år   2019).   Verksamheten   har   planerat   in   åtgärder   för   a�   vända   trenden   och   få   
fler   elever   a�   nå   målen   under   läsåret.     

  
Mål   7   -   Salems   kommun   ska   vara   en   a�rak�v   arbetsgivare   

Indikatorerna   för   målet   är   antal   avgångna   �llsvidareanställda   i   förhållande   �ll   senast   kända   sni�   i   
Stockholms   län,   andel   �llsvidareanställningar   av   totala   månadsanställningar   i   kommunen,   
rekryteringsförmågan   som   mäts   genom   antal   sökande   per   tjänst   samt   sjukfrånvaro   i   jämförelse   med   
Stockholms   län.     
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Målet   är   uppnå�   vid   delårsuppföljningen   med   e�   ökat   resultat   mot   föregående   år.   
Personalavgångarna   är   på   ungefär   samma   nivå   som   föregående   år   vid   samma   �dpunkt   8,6%   2021   
jämfört   med   8,5%   i   juli   2020.     

Till   följd   av   coronapandemin   ökade   antalet   sökanden   per   tjänst   förra   året,   delvis   kopplat   �ll   en   
rekryteringskampanj   som   gjordes   under   våren   för   den   händelse   a�   läget   skulle   förvärras.   Färre   
tjänster   har   annonserats   i   ut   i   år,   sam�digt   som   antalet   ansökningar   per   tjänst   har   ökat   sedan   
föregående   år,   de�a   kan   delvis   bero   på   den   ökade   arbetslösheten.   

Vid   jämförelse   av   första   halvåret   2020   och   2021   så   har   år   2021   en   lägre   sjukfrånvaro   för   Salems   
kommun.   Det   är   främst   kor�dssjukfrånvaron   som   har   minskat,   lång�dssjukfrånvaron   har   däremot   
ökat   under   perioden   januari   �ll   juli   2021   mot   föregående   år.   Senast   kända   sammanvägda   värde   för   
Stockholms   läns   kommuner   är   från   årsski�et   2020   som   då   låg   på   8,5   procent   och   jämfört   med   det   
har   Salem   en   lägre   sjukfrånvaro.     

  
Mål   8   -   Salems   kommun   ska   ha   en   ska�esats   som   är   konkurrenskra�ig   på   Södertörn   

Salems   kommun   ska   ha   en   ska�esats   som   är   konkurrenskra�ig   på   Södertörn.   

  
  

Kommunalska�en   är   oförändrat   mot   föregående   år   och   är   for�arande   lägre   än   indikatormålvärdet.   
De�a   bedöms   ge   en   konkurrenskra�ig   ska�esats   och   är   lägre   än   genomsni�et   för   övriga   Södertörn,   
därmed   är   målet   uppnå�.   
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Mål   9   -   Salems   kommun   ska   ha   en   stabil   ekonomi     

A�   ha   en   stabil   ekonomi   innebär   för   Salems   kommun   a�   vi   har   lägre   kostnader   för   långfris�ga   
skulder   per   invånare   än   genomsni�et   för   Stockholms   läns   kommuner.   Samt   a�   kommunens   resultat   
uppgår   �ll   minst   1   procent   av   ska�er   och   bidrag   exklusive   VA   och   markförsäljning.   

  

  
Målet   beräknas   uppnås   helt.   

  
Långfris�ga   skulder   per   invånare   (exklusive   VA-lån)   kommer   a�   öka   markant   jämförelse   mot   årets   
ingång,   men   ligger   for�arande   lägre   än   Stockholms   läns   sni�   (år   2020).     
Årets   beräknade   investeringar   blir   mycket   större   än   �digare   årens   u�all.   Sni�et   för   senaste   5   årens   
ne�oinvesteringar   (2016-2020)   var   ca   109,5   miljoner   kronor,   däremot   är   årets   prognos   218,6   
miljoner   kronor.   De�a   kräver   en   del   finansieringar   genom   lån   från   finansiella   ins�tu�oner,   och   
belåningen   beräknas   öka   per   invånare.   Den   investeringsintensiva   perioden   fortsä�er   �ll   och   med   år   
2023,   och   sedan   beräknas   investeringarna   ligga   på   en   normal   nivå   (75-80   miljoner   kronor).     

  
Budgeterat   resultat   för   i   år   (exklusive   VA   -och   jämförelsestörande   poster)   är   1%   av   ska�er   och   bidrag   
(9,4   miljoner   kronor).   Årets   prognos�serat   resultat   är   28,7   miljoner   kronor   (exklusive   VA   och   
jämförelsestörande   poster)   vilket   motsvarar   2,7%   av   ska�er   och   bidrag.   Den   största   beräknade   
posi�va   avvikelsen   ligger   under   finansen   med   anledning   av   a�   ska�eunderlaget   har   utvecklats   
starkare   än   vi   trodde.    Den   största   nega�va   avvikelsen   finns   under   Barn-   och   utbildningsförvaltningen   
och   beräknas   �ll   6,7   miljoner   kronor.   Förvaltningen   har   e�   åtgärdsprogram   för   a�   minska   de�a   
undersko�.     
Kommunens   totala   beräknade   resultat   inklusive   VA   och   jämförelsestörande   poster   är   25,6   miljoner   
kronor   som   motsvarar   2,4%   av   ska�er   och   bidrag.     
Sammantaget   beräknas   kommunen   uppnå   målet   med   goda   marginaler.   Trenden   är   nedåtgående   i   
jämförelse   mot   förra   årets   u�all.   

Utvärdering   av   resultat   och   ekonomisk   ställning     

Resultatutveckling   

E�er   två   år   av   starka   resultat   prognos�seras   årets   resultat   �ll   25,6   miljoner   kronor   som   motsvarar   
2,4%   av   ska�er   och   bidrag   inklusive   VA   och   jämförelsestörande   poster.     
Det   prognos�serade   resultatet   är   lägre   än   sni�et   för   de    senaste   5   åren   (38   miljoner   kronor),   och   
anledningen   �ll   de�a   är   de   ökade   verksamhetskostnaderna   har   blivit   svårare   a�   parera   med   
ska�eintäktsutvecklingen.     
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Kommunens   målsä�ning   är   a�   resultatnivån   exklusive   VA   och   jämförelsestörande   poster   ska   vara   
minst   1%   i   förhållande   �ll   ska�eintäkter   och   statsbidrag.   Årets   prognos�serade   resultat   exklusive   VA   
och   jämförelsestörande   poster   beräknas   �ll   2,7%   av   ska�er   och   bidrag.   

  
Se   vidare   beskrivning   under   uppföljning   av   mål   9   i   avsni�   utvärdering   av   god   ekonomisk   hushållning.   

  

Budge�öljsamhet    

En   grundläggande   förutsä�ning   för   god   ekonomisk   hushållning   är   a�   kommunens   nämnder   klarar   av   
a�   bedriva   verksamhet   inom   givna   budgetramar.     

Av   redovisningen   kan   vi   se   a�   budgetavvikelsen   avseende   resultatet   enligt   1%-målet   är   posi�vt   och   
uppgår   vid   juli   månads   utgång   �ll   41,8   miljoner   kronor.   Samtliga   nämnder   uppvisar   posi�va   resultat   
mot   budget   för   perioden.     

För   helårsu�allet   2021   prognos�seras   e�   översko�   för   kommunen   totalt   jämfört   med   budget   om   
16,2   miljoner   kronor.   Resultat   exklusive   VA   och   jämförelsestörande   poster   för   markförsäljning   blir   
prognosavvikelsen   18,4   miljoner   kronor   mot   helårsbudgeten.   Det   är   e�   resultat   motsvarande   2,7%   
som   andel   av   ska�er   och   bidrag.   Det   finns   tre   nämnder   som   redovisar   nega�v   avvikelse   för   helåret   
och   det   är   Kommunstyrelsen   (-0,9   miljoner   kronor),   Bygg-   och   miljönämnden   (-0,4   miljoner   kronor)   
och   Barn-   och   utbildningsnämnden   (-6,7   miljoner   kronor).     

13   



  
  

  

Kommunstyrelsens   förvaltning    har   för   perioden   en   posi�v   avvikelse    med   3,6   miljoner   kronor   och   
prognosen   för   helåret   beräknas   �ll   en   nega�v   avvikelse   med   -0,9   miljoner   kronor.   
För   perioden   avser   avvikelserna   �ll   största   delen   ej   förbrukade   medel   �ll   förfogande   (2,8   miljoner   
kronor).    Resterande   posi�va   avvikelser   beror   på   vakanser   och   kostnader   som   kommer   senare   under   
året.     
För   helåret   återfinns   nega�va   avvikelser   som   beror   på   inhyrda   konsulter   under   rekrytering   och   vid   
längre   �ds   planerad   frånvaro.   De   medel   som   kommunstyrelsen   �lldelats   för   a�   ha   coronarelaterade   
utbildningar   inom   främst   socialnämndens   område   kommer   inte   a�   ny�jas,   då   e�   riktat   statsbidrag   
finns   hos   Socialnämnden   för   dessa   insatser.     

Miljö-   och   samhällsbyggnadsförvaltningen     exklusive   VA   och   markförsäljning   redovisar   för   perioden   
en   posi�v   avvikelse   om   3,9   miljoner   kronor.   För   helåret   beräknas   den   posi�va   avvikelsen   �ll   0,8   
miljoner   kronor   mot   budget.     
Avvikelsen   för   perioden   återfinns   �ll   största   delen   inom   fas�ghetsenheten   och   beror   på   a�   budgeten   
för   dri�kostnader   har   ökat,   men   hi�lls   har   kostnaderna   inte   ökat   i   motsvarande   grad.   Posi�v   
avvikelse   återfinns   även   inom   gatuverksamheten   och   avser   intäkter   av   markupplåtelse   för   Norra   
Vitsippan.   Inom   Miljö-   och   samhällsbyggnadsförvaltningen   kommer   kostnader   under   senare   delen   av   
året,   vilket   inte   avspeglas   i   budgeten.     

För   helåret   förväntas   kostnaderna   för   vinterunderhåll   ej   klara   budget,   största   delen   av   denna   
avvikelse   kan   täckas   av   intäkterna   för   markupplåtelsen   för   Norra   Vitsippan   som   inte   var   budgeterad.   
Inom   fas�ghetsenheten   förväntas   en   posi�v   avvikelse   som   beror   på   a�   samtliga   medel   för   
lokalkostnaderna   inte   kommer   a�   förbrukas.     

Bygg-   och   miljönämndens    avvikelse   för   perioden   är   i   balans   och   prognosen   uppvisar   en   nega�v   
avvikelse   om   -0,4   miljoner   kronor.   Avvikelsen   för   helåret   beräknas   bero   på   a�   det   kan   finnas   obetalda   
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fakturor   gällande   bygglov   samt   ökade   konsultkostnader.     

Kultur-   och   fri�dsnämnden    har   en   posi�v   avvikelse   för   perioden   om   1,1   miljoner   kronor   och   
prognosen   för   helåret   beräknas   �ll   0,4   miljoner   kronor.   Avvikelsen   för   perioden   beror   på   vakanser   
inom   fri�dsgårdsverksamheten   samt   a�   många   ak�viteter   för   biblioteket   ligger   under   resterande   del   
av   året.   Nämnden   har   påverkats   av   Covid-19,   då   idro�shallarna   inte   har   kunnat   hyras   ut   i   samma   
utsträckning   som   e�   normalår.   I   prognosen   för   helåret   finns   en   osäkerhetsfaktor   för   hur   stor   
påverkan   Coronaviruset   kommer   a�   få   på   verksamheten   under   hösten.     

Barn-   och   utbildningsnämnden    har   för   perioden   en   posi�v   avvikelse   med   0,4   miljoner   kronor.   
Prognosen   för   helåret   beräknas   �ll   en   nega�v   avvikelse   om   -   6,7   miljoner   kronor.     

Periodens   u�all   består   av   både   posi�va   och   nega�va   avvikelser.   De   posi�va   finns   inom   förskola   (1,7   
miljoner   kronor),   grundskola   (två   miljoner   kronor)   och   vuxenutbildningen   (en   miljon   kronor)   och   de   
nega�va   avvikelserna   återfinns   inom   gymnasium   (-2,3   miljoner   kronor)   samt   AST-verksamheten   (-2,6   
miljoner   kronor).     
Inom    förskola    avser   avvikelsen   fler   barn   i   verksamheten   samt   fler   medarbetare   i   
arbetsmarknadsåtgärder   samt   färre   vikarier   än   planerat.   Den   öppna   förskolan   har   ha�   stängt   under   
en   period   vilket   har   inneburit   lägre   personalkostnader.   Kommunen   har   ha�   fler   barn   från   andra   
kommuner   än   planerat   i   verksamheten.     
Grundskolorna    i   kommunen   visar   e�   undersko�   (-0,6   miljoner   kronor),   men   totalt   finns   e�   översko�   
(två   miljoner   kronor)   beroende   på   a�   färre   barn   ha�   skolbarnsomsorg   under   pandemin.   
Undersko�en   inom   skolorna   beror   på   behov   av   extra   elevresurser   samt   a�   det   finns   flertal   klasser   
med   få   elever.   Där   behövs   lika   många   lärare,   men   den   ersä�ning   skolan   får   per   elev   räcker   inte   �ll   för   
a�   täcka   de   kostnader   som   finns.     
Inom   vuxenutbildningen   har   SFI-verksamheten   inte   ha�   full   verksamhet   under   våren   samt   a�   det   
�lldelats   e�   extra   statsbidrag   för   förstärkning   inom   komvux,   då   antagandet   är   a�   det   ska   bli   fler   som   
ska   söka   vuxenutbildning   under   hösten.   
Gymnasieverksamheten    påverkas   av   a�   elever   väljer   andra   skolor   och   en   översyn   har   därför   ske�   av   
det   programutbud   som   finns.   Översynen   och   förändringen   u�från   denna   har   inneburit   något   högre   
kostnader   under   en   period,   då   årskurs   två   och   tre   finns   kvar   och   har   behov   av   lärare.     
AST-verksamheten    har   fler   elever   med   behov   av   stöd   än   vad   som   finns   i   den   budget   verksamheten   
har.   En   ny   grupp   �llskapades   redan   vid   årsski�et,   e�ersom   antal   barn   som   är   i   behov   av   den   
undervisningsformen   ökat.   Vid   besluts�llfället   fanns   ingen   finansiering   för   utökningen.    

För   helåret   bedöms   tre   verksamheter   ha   stora   nega�va   avvikelser.   Det   är   grundskolor   (-1,8   miljoner   
kronor),   gymnasium   (-1,6   miljoner   kronor)   samt   AST-verksamheten   (-2,7   miljoner   kronor).     
Inom    grundskolorna    är   det   två   skolor   som   visar   nega�va   prognoser   för   helåret.   Rönninge   skola   med   
-0,2   miljoner   kronor,   vilket   beror   på   a�   de   ha�   flera   vårdnadshavare   som   inte   ha�   behov   av   
skolbarnsomsorg   under   pandemin.   Skolan   har   tagit   fram   en   åtgärdsplan,   vilken   inte   är   medräknad   i   
prognosen   där   de   kommer   a�   avvakta   �llsä�ning   av   skolledare   och   lärare   �ll   nästa   år.   Med   hänsyn   
taget   �ll   åtgärdsplanen   skulle   helårsresultatet   vara   i   balans.   Säbyskolans   prognos   är   -2,5   miljoner   
kronor   och   skolan   har   redan   under   året   se�   över   vilka   lärarresurser   som   skulle   kunna   minskas,   i   
första   hand   de   som   är   vakanta   eller   blivit   vakanta   på   grund   av   avslut   eller   tjänstledighet.   
Problema�ken   med   få   elever   i   vissa   klasser   har   inneburit   a�   skolan   inte   fullt   ut   kan   parera   
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minskningen   i   intäkterna   med   minskade   kostnader   i   form   av   färre   pedagoger.     
Rönninge   gymnasium    har   en   prognos   på   -1,5   miljoner   kronor   och   de   åtgärder   skolan   vidtagit   är   bland   
annat   a�   lärare   undervisar   på   andra   enheter,   lärare   som   är   tjänstlediga   ersä�s   inte   och   e�   antal   
tjänster   minskas   i   omfa�ning   �ll   hös�erminen   2021   samt   allmänt   inköpsstopp   för   övriga   kostnader.     
AST-verksamheten    har   den   största   avvikelsen   inom   volym�lldelning   av   peng   �ll   skolorna.   Avvikelsen   
beror   på   a�   en   ny   grupp   beslutades   starta   vid   årsski�et   utan   a�   budgeten   totalt   se�   omfördelades.   
Det   finns   inga   åtgärder   kopplade   �ll   prognosen   inom   AST-verksamheten.   Inför   nästkommande   
budgetår   ska   nämnden   se   över   fördelningen   av   medel   �ll   olika   verksamheter.     

Socialnämnden    har   för   perioden   ingen   avvikelse   mot   budget   och   även   prognosen   förväntas   ha   e�   
resultat   som   överensstämmer   med   beslutad   budget.     
Socialnämndens   balans   visar   sig   i   a�   vissa   verksamheter   har   posi�va   avvikelser   och   andra   har   
nega�va,   men   totalt   se�   balanserar   dessa.     
För   perioden   avviker   central   administra�on   (1,1   miljoner   kronor)   och   myndighet   (0,8   miljoner   
kronor)   posi�vt   och   u�örardelarna   (-1,7   miljoner   kronor)   nega�vt.   Inom   u�örardelarna   handlar   det   
om   äldreomsorg   (-4,5   miljoner   kronor)   och   funk�onsnedsä�ning   (-2,0   miljoner   kronor)   och   avser   
ökade   kostnader   för   �mvikarier,   över�d   och   mer�d   samt   kostnader   för   inhyrd   personal.   Det   är   bland   
annat   stora   svårigheter   a�   rekrytera   sjuksköterskor   som   innebär   ökade   kostnader   för   inhyrd   
personal.   Inom   u�örarverksamheten   finns   även   posi�va   avvikelser   inom   arbetsmarknadsenheten   
(4,8   miljoner   kronor)   då   verksamheten   inte   har   ha�   möjlighet   a�   bedriva   gruppverksamhet   på   grund   
av   coronarestrik�oner.   
Inom   myndighet   ses   främst   avvikelser   avseende   färre   nya   ärenden   under   första   halvåret   2021   jämfört   
med   andra   halvåret   2020   inom   familjeenheten.   E�   ak�vt   arbete   med   hemmaplanslösningar   samt   
med   befintliga   nätverk   har   le�   �ll   en   minskning   av   heldygnsvården.   Inom   ekonomiskt   bistånd   fanns   
en   oro   om   ökade   kostnader,   vilket   också   var   fallet   under   perioden   januari   �ll   mars.   Från   april   månad   
har   sedan   kostnaderna   minskat   och   under   maj   och   juli   har   de   legat   under   budget.     

För   helåret   bedöms   myndighet   visa   posi�v   avvikelse   med   två   miljoner   kronor   som   beror   på   färre   
ärenden   inom   familjeenheten   samt   a�   hemmaplanslösningar   kan   användas   i   stället   för   extern   
placering.     
Inom   u�örarorganisa�onen   visar   prognosen   en   nega�v   avvikelse   om   två   miljoner   kronor   och   finns   
inom   hemtjänsten   (minus   en   miljon   kronor),   särskilt   boende   (-1,9   miljoner   kronor)   samt   inom   hälso-   
och   sjukvårdsenheten   (-0,7   miljoner   kronor).   Inom   särskilt   boende   ses   minskade   intäkter   på   grund   av   
a�   det   funnits   tomma   platser.   Inom   funk�onsnedsä�ning   (minus   två   miljoner   kronor)   finns   
kostnadsdrivande   ärenden   inom   personlig   assistans   och   bostad   med   särskild   service.    För   a�   
ekonomin   ska   vara   i   balans   även   kommande   år   fortsä�er   nämnden   med   e�   arbete   kring   hemtjänsten   
och   schemaläggning.     

Övriga   nämnder    består   av   överförmyndarnämnd   och   revisionsnämnd.   Revisionsnämnden   beräknas   
ha   en   prognos   som   överensstämmer   med   årets   budget   medan   överförmyndarnämnden   beräknas   få   
en   posi�v   avvikelse   med   0,2   miljoner   kronor   som   beror   på   a�   antalet   ärenden   sjönk   under   
föregående   år   och   förväntas   hålla   sig   på   den   nivån   även   under   de�a   år   medans   budgeten   har   varit   
oförändrad   mellan   åren.     

Finans   verksamhetsrelaterad    innebär   de   delar   av   finansförvaltningen   som   hanterar   kostnader   och   
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intäkter   som   är   hänförbara   �ll   verksamhetsresultatet.   Det   är   bland   annat   ska�eintäkter   och   bidrag,   
avskrivningskostnader   och   räntor   samt   kostnader   för   semesterlöneskuld   och   pensionskostnader.     
För   perioden   ligger   avvikelsen   på   en   posi�v   avvikelse   om   32,6   miljoner   och   prognosen   visar   en   
posi�v   avvikelse   om   24,9   miljoner   kronor.     A�   avvikelsen   förändras   så   mycket   beror   på   a�   
semesterlöneskulden   i   juli   månad   är   låg   då   många   har   tagit   ut   semester   och   sedan   byggs   den   på   
under   hösten.     Därutöver   har   kommunen   få�   ersä�ningar   för   sjukskrivningar   från   Försäkringskassan   
drygt   tre   miljoner   kronor   under   perioden.   I   prognosen   beräknas   del   av   denna   ersä�ning   förbrukas.   
Ökade   pensionskostnader   på   grund   av   a�   livslängsantagandet   uppdaterats   och   det   påverkar   
resultatet   nega�vt   för   perioden   drygt   fem   miljoner   kronor.     

Som   jämförelsestörande   kostnader   i   finansförvaltningen   finns    nedskrivningar   och   kostnader   för   
exploateringar    som   ger   en   nega�v   avvikelse   på   6,5   miljoner   kronor   under   perioden   och   drygt   12   
miljoner   kronor   för   hela   året.     

Markförsäljningen    beräknas   �ll   9,5   miljoner   kronor   under   året   och   finns   som   jämförelsestörande   
post   på   intäktssidan.     

VA    går   med   drygt   tre   miljoner   kronor   posi�v   avvikelse   per   juli,   men   de�a   beräknas   jämnas   ut   under   
resten   av   året.     

Investeringar   och   dess   finansiering     
Uppföljning   per   juli   för   investeringarna   resulterar   i   följande   u�all   och   prognos   för   nämnder   och   
förvaltningar:   

  

För   perioden   har   nämnder   och   förvaltningar   investerat   90,2   miljoner   mot   planerat   242,4   miljoner   
kronor.   Det   är   en   avvikelse   på   152,2   miljoner   kronor.   U�allet   för   perioden   går   inte   a�   jämföra   med   
u�allet   för   samma   period   föregående   år   på   grund   av   nybyggna�on   av   Fågelsångens   skola   och   
idro�shall.     
Prognosen   för   helåret   visar   a�   218,6   miljoner   kronor   beräknas   a�   användas   under   året,   vilket   är   53%   
av   årets   budgeterade   investeringsvolym   på   415,6   miljoner   kronor.   Avvikelsen   för   investeringsu�allet   
beräknas   �ll   197   miljoner   kronor.     

Investeringarna   beräknas   öka   jämfört   med   föregående   års   helårsu�all   med   anledning   av   a�   
utgi�erna   för   a�   uppföra   en   ny   skola   och   idro�shall   belastar   år   2021   mer   än   för   år   2020.     
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Störst   förbrukning   under   perioden   har   den   nya   skolan   och   idro�shallen   ha�   med   65,6   miljoner   
kronor   i   u�all,   däre�er   kommer   OVK-åtgärder   med   3,3   miljoner   och   Rönninge   centrum   med   2,1   
miljoner   kronor.     

För   Fågelsångens   skola   är   schaktningen   och   pålningsarbetet   klart   och   det   pågår   armeringsarbeten   för   
skolan.   Hela   bo�enpla�an   för   idro�shallen   har   gju�ts.     

  

De   projekt   som   i   prognosen   beräknas   ha   störst   förbrukning   är   Fågelsångens   skola   och   idro�shall,   
Karlskronaviken,   Skönviksgården   (inom   fas�ghetsstrategin)   och   OVK-åtgärder   inom   kommunen.     
Karlskronaviken   befinner   sig   på   etapp   två   som   innebär   a�   bygga   gång-   och   cykelbron   �ll   Södertälje.   
Fem   miljoner   från   projekt   gång-   och   cykelvägar   har   beslut   på   omdisponering   �ll   Karlskronavikens   
projekt.     

  

Vid   en   uppföljning   av   kommunens   projekt   med   en   budget   över   tre   miljoner   kronor,   kan   ses   a�   
samtliga   projekt   har   prognoser   som   är   lägre   än   den   budget   som   är   beslutad.   Kommentarer   på   de   
största   projekten:   
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Fågelsångens   skola   och   idro�shall    är   försenad,   vilket   innebär   a�   det   projektet   kommer   a�   ha   en   stor   
�dsmässig   avvikelse   under   nästan   hela   projektets   gång.   Skolan   beräknas   vara   klar   under   år   2023.     
Skönviksgården    befinner   sig   i   förprojekteringsstadiet   som   pågår   �ll   mi�en   av   augus�   2021,   och   
däre�er   väntas   beslut   om   nästa   steg   i   september.   Prognosen   är   nedjusterad   på   grund   av   förskjutning   
i   projektet.     
OVK-åtgärder    finns   som   två   projekt,   e�   som   är   generella   po�en   och   e�   som   finns   under   
fas�ghetsstrategin.   Under   året   kommer   det   u�öras   OVK-åtgärder   endast   i   den   budget   som   är   årligen   
återkommande.   En   OVK-rapport   har   beslutats   av   KSTU   i   mars   2021   och   det   pågår   projektering   för   
Sysslagården,   Kulturskolan   och   Rönningsskolan   och   en   ny   ven�la�onsanläggning   för   Sysslagården   är   
u�örd.   Upphandling   kommer   a�   ske   för   u�örande   i   Kulturskolan   och   Rönningeskolan   under   hösten   
2022.    Brist   på   personalresurser   inom   verksamheten   gör   a�   samtliga   åtgärder   inte   kan   genomföras   
under   året.     
Gång   och   cykelvägar    har   få�   sin   budget   omdisponerad   �ll   Karlskronavikens   projekt   med   fem   
miljoner   kronor   och   prognosen   för   resterande   projekt   är   på   två   miljoner.   Det   pågår   arbete   med   gång   
och   cykelvägar   kopplat   �ll   Norra   Vitsippan,   mellan   Hagsätervägen   och   Sandbäcksvägen   samt   
projektering   avseende   Salemsvägen.     

Säby   sim-   och   sporthall    har   e�   avtal   om   projektering   av   skick   och   åtgärder   med   en   
kostnadsuppska�ning.   Projekteringen   förväntas   bli   klar   under   oktober   2021   och   då   är   byggstart   av   
ombyggna�on   planerad   �ll   hösten   2022.     

Soliditet   

Kommunens   soliditet   har   ökat   starkt   mellan   år   2017   �ll   2020,   och   låg   8   procentenheter   bä�re   mot   
Stockholms   län   vid   ingången   av   året.   Soliditeten   för   helåret   2021   är   marginellt   nedåtpekande   med   
anledning   av   pågående   stora   investeringar   i   kombina�on   av   svagare   ekonomisk   läge   och   högre   
upplåningar.   Kommunens   prognos�serade   soliditet   ligger   signifikant   bä�re   mot   Stockholm   läns   u�all   
för   förra   året.     

  

Denna   marginella   försvagning   är   �llfällig   och   på   sikt   beräknas   kommunen   kunna   behålla   en   stark   
soliditet   som   är   vik�g   för   kommunens   långsik�ga   ekonomiska   grund.   Soliditeten   för   riket   ligger   kring   
28%,   och   kommunens   soliditet   som   är   markant   bä�re   än   rikets   kan   bedömas   som   �llfredsställande.     

Pensionsskuldens   utveckling   
Pensionsskulden   beräknas   uppgå   �ll   396,6   miljoner   kronor   (inklusive   ansvarsförpliktelser   och   den   del   
som   är   tryggad   i   pensionsförsäkringar),   vilket   är   en   ökning   med   2,8%   jämfört   med   2020.     
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Pensionsskulden   förväntas   fortsä�a   öka   enligt   aktuell   prognos.   Det   uppdaterade   
livslängdsantagandet   är   en   av   faktorerna   som   ha�   störst   påverkan   för   årets   ökning   av   skulden.     
Utredningsgraden   på   pensionsskulden   är   97%.   

Slutsatser   avseende   resultat   och   ekonomisk   ställning   
Beräknade   u�allet   i   slutet   av   året   2021   uppvisar   en   rela�vt   svag   utveckling   på   alla   fronter.   Se�   över   
en   femårsperiod   (2017-2021)   har   den   kommunala   ekonomin   befunnit   sig   i   en   rela�vt   stabil   finansiell   
ställning.   I   sni�   har   resultatnivåerna   varit   höga,   drygt   fyra   procent   i   förhållande   �ll   ska�er   och   statliga   
bidrag,    och   överträffat   budgeterat   resultat.   Även   soliditeten   har   förbä�rats   kra�igt,   och   ligger   i   en   
nivå   som   är   mycket   högre   än   sni�et   för   Stockholms   län   och   rikssni�et.   Soliditeten   kommer   a�   bli   
lägre   under   de   kommande   åren.     

Balanskravsresultat     
Balanskravet   är   kommunallagens   regelverk   för   krav   på   ekonomisk   balans   mellan   intäkter   och   
kostnader.   Om   kostnaderna   är   större   än   intäkterna   e�   enskilt   räkenskapsår   uppstår   e�   undersko�   
som   ska   återställas   inom   de   påföljande   tre   åren.     

Kommunen   har   sedan   införandet   år   2000,   uppfyllt   balanskravet,   och   det   finns   således   inte   något   
undersko�   a�   återställa.   Kommunens   resultatutjämningsreserv   uppgår   �ll   80   miljoner   kronor.   

Årets   prognos�serade   balanskravsresultat   är   posi�vt   och   uppgår   �ll     23   miljoner   kronor   (35,2),   vilket   
därmed   lever   upp   �ll   lagens   krav.     Jämfört   mot   �digare   år   är   balanskravsresultatet   lägre   på   grund   av   
kommunens   ökade    ne�okostnader   för   verksamheterna.   

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

● Det   finns   inte   något   historiskt   undersko�   a�   återställa.   

● Resultatet   innehåller   orealiserade   vinster   i   värdepapper   på   2,6   miljoner   kronor   som   räknats   
bort   från   resultat.     

● Det   finns   ingen   planerad   reservering   �ll   resultatutjämningsreserven,   då   nuvarande   nivå   på   
resultatutjämningsreserven   anses   vara   �llräcklig   (80   miljoner   kronor).   
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Balanskravsutredning   u�från   prognos�serat   resultat   i   årsbokslut   2021,   mnkr   

  

Väsentliga   personalförhållanden     
Antalet   anställda   den   31   juli   2021   var   totalt   1   424   personer   (1   436   personer   31   juli   2020),   varav   933   
�llsvidareanställda   (939   föregående   år).   Omräknat   �ll   årsarbetare   uppgår   det   �ll   871   
�llsvidareanställda   (877   föregående   år).   

Sjukfrånvaron   för   �llsvidareanställda   och   månadsavlönade   var   i   sni�   6,1%   under   perioden   januari   �ll   
juli   2021,   samma   period   föregående   år   var   det   7,5%.   Den   ökning   av   kor�dssjukfrånvaro   som   skedde   
föregående   år,   �ll   stor   del   på   grund   av   coronapandemin   har   minskat   under   första   halvåret   2021.   
Kor�dssjukfrånvaron   januari   �ll   juli   2021   låg   på   3,5%   medan   den   låg   på   4,2%   för   samma   period   
föregående   år.   Däremot   har   lång�dssjukfrånvaron   ökat   �ll   33,1%   från   26,1%   föregående   år   samma   
period.   

Förväntad   utveckling     
Enligt   Sveriges   kommuner   och   regioner,   SKR,   är   prognosen   för   den   svenska   konjunkturen   en   markant   
förbä�ring   avseende   år   2021.     Både   BNP   och   antalet   arbetade   �mmar   har   s�git   snabbare   än   
beräknat.   Förutsä�ningarna   för   en   stark   svensk   konjunkturuppgång   ser   fortsa�   goda   ut.     

  
Avseende   kommunens   ekonomiska   planering   och   utveckling   har   kommunfullmäk�ge   fastställt   en   
budget   och   strategiplan   för   tre   år   framåt   (budget   för   2022   och   plan   för   2023-2024)   i   juni.   En   
detaljerad   budget   för   2022   ska   arbetas   fram   under   hösten.     Den   ska�efinansierade   verksamheten   
pressas   av   ökade   kostnader,   vilket   innebär   a�   rela�onen   mellan   resultat   från   ska�efinansierad   
verksamhet   och   ska�eintäkter   och   statsbidrag,   enligt   kommunens   beräkningar,   inte   kommer   a�   nå   
upp   �ll   målet   på   1   procent   under   treårsperioden.   De   första   två   åren   uppnår   budgeterat   resultat   
1%-målet   i   förhållande   �ll   ska�er   och   statliga   bidrag,   men   för   tredje   året   (2024)   är   resultatet   noll.   
Erfarenhetsmässigt   kan   vi   se   a�   de�a   har   kunnat   hanteras   inom   ordinarie   budgetarbete   kommande   
år.     
I   tabellen   ges   en   översikt   över   den   ekonomiska   planeringen   för   år   2022-2024.   
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Verksamhetens   ne�okostnader   förväntas   öka   med   i   sni�   2,7%   per   år   fram   �ll   år   2024   och   
ska�eintäkterna   med   drygt   2%,   vilket   kommer   a�   försvaga   resultatet   och   kan   skapa   en   obalans   
mellan   intäkter   och   kostnader   på   längre   sikt.   På   kort   sikt   har   kommunen   en   planerad   central   buffert   
för   a�   möta   kostnadsökningar   som   kan   uppkomma   med   anledning   av   förändringar   i   volymer   och   
andra   oförutsedda   kostnader.     

Kostnaderna   för   avskrivningar   beräknas   öka   med   närmare   30%   under   den   kommande   treårsperioden   
(år   2022   �ll   2024)   om   planerade   investeringar   genomförs.   Utrymmet   för   självfinansiering   av   
investeringar   räcker   inte   �ll   och   den   långfris�ga   låneskulden   kommer   a�   öka   signifikant   under   
perioden,   men   räknas   ändå   kunna   hålla   sig   nästan   lika   eller   lite   lägre   än   sni�et   för    Stockholm   län.   
Resultat   i   förhållande   �ll   ska�er   och   bidrag   planeras   �ll   en   procent   framöver   förutom   år   2024.   Det   är   
e�   svagt   resultat   som   ger   mindre   utrymme   a�   hantera   kommunens   oförutsedda   händelser.   
Soliditeten   väntas   dock   fortsa�   vara   god   även   om   den   sjunker   något   inför   kommande   år   och   pressas   
ner   �ll   runt   30%   vid   utgången   av   år   2024.   

Kommunens   befolkningsprognos   visar   på   en   fortsa�   befolknings�llväxt,   u�allet   för   år   2020   visar   på   
en   folkökning   om   1,2%,   som   kan   jämföras   mot   Stockholmsregionens   ökning   på   0,6%.   Till   år   2030   
prognos�seras   Salems   befolkning   öka   �ll   19   272   personer   och   den   största   ökningen   beräknas   under   
år   2024-2026   i   samband   med   nybyggna�oner   i   Salems   stadskärna,   Södra   Hallsta   och   Söderby   Gärde.   
I   prognosen   ses   en   ökning   av   antalet   personer   i   de   flesta   åldrar,   förutom   i   åldern   40-55,   vilket   innebär   
en   ökad   e�erfrågan   på   olika   former   av   samhällsservice,   som   �ll   exempel   förskola,   skola   och   
äldreomsorg.     
En   ny   befolkningsprognos   kommer   a�   tas   fram   under   september   2021   för   a�   aktualisera   fram�da   
resursfördelningar.   
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Ekonomiska   sammanställningar   

Resultaträkning     

  
*   Enligt   kommunfullmäk�ges   beslut   §49   dat.   2020-11-25   avseende   budgeten   för   år   2021.     
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Balansräkning   
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Noter   
Innehåll   
Not   1   Redovisningsprinciper.   Not   2   Uppska�ningar   och   bedömningar.   Not   3-10   �ll   resultaträkning.   
Not   11-28   �ll   balansräkning.   

Not   1   Redovisningsprinciper   

Delårsrapporten   är   upprä�ad   i   enlighet   med   Lag   om   kommunal   bokföring   och   redovisning   och   
rekommenda�oner   utgivna   av   Rådet   för   kommunal   redovisning   (RKR)   vilket   bl.a.   innebär   a�   
redovisningsprinciperna   och   beräkningsmetoderna   har   varit   oförändrade   jämfört   med   den   senaste   
årsredovisningen   med   de   undantag   som   beskrivs   i   nedanstående   avsni�   Ändrade   
redovisningsprinciper.     

För   �llämpade   redovisningsprinciper   hänvisas   �ll   årsredovisningen   för   år   2020   sidan   38.   

Ändrade   redovisningsprinciper   

Gränsdragning   mellan   kostnad   och   investering   
Från   och   med   år   2021   är   gränsen   för   mindre   värde   50   000   kronor   (�ll   och   med   2020   var   det   e�   
prisbasbelopp,   eller   47   300   kronor   i   år   2020).   Ändringen   av   redovisningsprincipen   har   inte   påverkat   
jämförelsetalen   för   resultaträkningen.   Gränsen   för   mindre   värde   gäller   som   gemensam   gräns   för   
materiella   och   immateriella   �llgångar   samt   för   finansiella   leasingavtal.   

Not   2   Uppska�ningar   och   bedömningar   
Periodisering   
Väsentligt   belopp   för   a�   periodisera   intäkter   och   kostnader   är   50   000   kronor.   

Jämförelsestörande   poster   
Vid   förekomst   av   jämförelsestörande   poster   markeras   dessa   i   respek�ve   not   �ll   resultaträkningen   
(noter   3-5).   Som   jämförelsestörande   betraktas   följande   poster:     

● realisa�onsvinster   vid   fas�ghetsförsäljningar   samt   kostnader   och   intäkter   för   tom�örsäljning   
och   i   samband   med   markexploatering   

● nedskrivningar.     

Internränta   
Internräntan   2021   för   fördelning   av   kapitalkostnader   för   ak�verade   investeringar   uppgår   �ll   1,25%   
(1,50%   i   år   2020)   i   enlighet   med   förslag   från   SKR.   Den   preliminära   Internräntan   för   VA-verksamheten   
är   0,22%   (0,38%)   och   motsvarar   den   genomsni�liga   räntan   för   lån   i   banker   och   kredi�ns�tut.     
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*   jämförelsestörande   poster   
**   Prognosen   minskade   med   6   mnkr   �ll   följd   av   a�   det   generella   statsbidraget   för   äldreomsorg   har   ersä�s   med   
riktade   statsbidrag.   
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Översko�sfondens   utveckling:   inlösen   av   pensionsförpliktelser   inom   förmånsbestämd   ålderspension   gjordes   
hos   KPA   år   2013   med    8,4   mnkr,   år   2014   med   3,3   mnkr   och   år   2015   med   3,7   mnkr.   Sammantaget   löstes   in   15,4   
mnkr   avseende   förmånsbestämda   delen.   Översko�smedel   i   försäkringen   uppgick   �ll   0,1   mnkr   per   2020-12-31.   
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*   Offentliga   investeringsbidrag   och   VA:s   anslutningsavgi�er   skuldförs   och   sedan   intäksförs   linjärt   under   den   period   över   
vilken   de   �llgångar,   som   finansierats   med   hjälp   av   investeringsbidraget   respek�ve   anslutningsavgi�en,   skrivs   av.   
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Not   24   Långfris�ga   skulder   (fortsä�ning)   
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Dri�redovisning     
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*   För   budget   för   år   2021   finns   det   fullmäk�ges   beslut,   som   är   specificerade   under   resultaträkningen.   
  

**   Justeringsposter   i   dri�redovisningen   består   delvis   av   �llägg   av   de   verksamhetens   intäkter   och   
kostnader   som   redovisas   centralt   inom   finansenheten;   och   delvis   av   avdrag   av   de   poster   som   finns   
inom   nämnder,   men   ej   är   hänförbara   �ll   verksamhetens   intäkter   och   kostnader   i   resultaträkningen:   

  
  

För   detaljerad   genomgång   av   budgetavvikelser   per   nämnd   hänvisas   �ll   avsni�et    Budge�öljsamhet    i   
förvaltningsberä�elsen.     
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Investeringsredovisning     

  
*Investeringsbudget   2021   inkluderar   KF-beslutade   (KF   §18   april   2021)   överföringar   från   år   2020:   
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Investeringsredovisning   med   större*   pågående   projekt   särredovisade.   Fak�ska   och   
prognos�serade   u�all   

  
*   Som   större   investeringsprojekt   har   de   investeringsprojekt   definierats,   som   har   3   miljoner   kronor   
eller   mer   i   budget   för   år   2021.     

För   mer   informa�on   kring   investeringarna   hänvisas   �ll   avsni�et    Investeringar   och   dess   finansiering    i   
förvaltningsberä�elsen.     

För   övriga   upplysningar   om   dri�-   och   investeringsredovisningen   (bl.a.   om   uppbyggnad,   om   
�llämpade   principer   för   internredovisning   samt   om   samband   med   resultat-   och   balansräkningen)   
hänvisas   �ll   årsredovisningen   för   år   2020   s.   57-59.  
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Bilaga   

Exploateringsredovisning   

  
Exploateringsredovisningen   har   avgränsats   �ll   investeringsinkomster   och   -utgi�er   från   
VA-verksamhet   och   kommunala   gator   samt   utgi�er   och   inkomster   från   tom�örsäljning.   Kostnader   
och   intäkter,   som   uppstår   under   förstudiefasen   (planeringsfasen),   ingår   inte   i   tabellen.   
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

                                                                4
 § XX KS/2021:235 

Remiss Kollektivtrafikplan 2050
Kollektivtrafikplan 2050 är Region Stockholms långsiktiga plan för kollektivtrafikens 
utveckling till och med 2030 och 2050. 

Restidsmålen som är uppsatta i kollektivtrafikplanen uppnås inte för Salems kommun och 
kommunen önskar fortsatt dialog och en redovisning av åtgärder som krävs för att restidsmål 
ska uppnås. Det är viktigt att planera och arbeta för att minska trängsel i pendeltågssystemet. 
Framförallt är det viktigt att börja planera för de strukturförändringar som krävs för 
pendeltågssystemet efter 2030.

Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, 
Södertälje och Tyresö) har tagit fram ett gemensamt remissyttrande vad gäller svar på remiss 
Kollektivtrafikplan 2050. Salems kommun kommer att  komplettera det 
Södertörnsgemensamma yttrandet med en egen tjänsteskrivelse. 

Ärendet beskrivs i Södertörnskommunernas gemensamma remissyttrande daterad den 
5 augusti 2021 samt i tjänsteskrivelse daterad  den 26 augusti 2021. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta tjänsteskrivelse daterad 2021-08-26 som kompletterande 
remissvar till det Södertörnsgemensamma yttrandet över Kollektivtrafikplan 2050.

______________________

Delges:
Södertörnskommunerna
Akten 
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Kommunstyrelseförvaltningen
Alina Ruda
Planeringsstrateg

Kommunstyrelsen

Remissyttrande från Salems kommun över
Kollektivtrafikplan 2050

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta tjänsteskrivelse daterad 2021-07-21 som
kompletterande remissvar till det Södertörnsgemensamma yttrandet över
Kollektivtrafikplan 2050.

Sammanfattning av ärendet
Kollektivtrafikplan 2050 är Region Stockholms långsiktiga plan för kollektivtrafikens
utveckling till och med 2030 och 2050. Detta yttrande ska ses som ett komplement till
det Södertörnsgemensamma yttrandet.

Restidsmålen som är uppsatta i kollektivtrafikplanen uppnås inte för Salems kommun
och kommunen önskar fortsatt dialog och en redovisning av åtgärder som krävs för att
restidsmål ska uppnås.

Det är viktigt att planera och arbeta för att minska trängsel i pendeltågssystemet.
Framförallt är det viktigt att börja planera för de strukturförändringar som krävs för
pendeltågssystemet efter 2030.

Ärendet

Salems kommun har fått Kollektivtrafikplan 2050 på remiss. Det är Trafikförvaltningen
inom Region Stockholm som tagit fram förslaget.

Kollektivtrafikplan 2050 är Region Stockholms långsiktiga plan för kollektivtrafikens
utveckling fram till och med 2030 och 2050. Kollektivtrafikplanen utgår från den
regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050, samt det regionala
trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Planen redovisar hur kollektivtrafiken
behöver utvecklas för att nå de regionala målen. Syftet med planen är bland annat att
ge en gemensam bild av utvecklingsbehov på en övergripande systemnivå för samtliga
planeringsaktörer i regionen.

Salems kommun har tillsammans med de övriga kommunerna inom
Södertörnssamarbetet tagit fram ett gemensamt remissyttrande. Detta remissyttrande
ska ses som ett komplement till det Södertörnsgemensamma yttrandet.
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Remissyttrande

Salems kommun består av två tätorter söder om motorvägen (E20), Rönninge och
Salem. Norr om motorvägen är större delen av kommunen vattenskyddsområde för
Bornsjön och kommunen domineras av natur- och jordbrukslandskap. 99 % av
kommunens invånare bor i tätort och enbart 1 % av invånarna bor på landsbygden. I
princip hela kommunens befolkning bor därmed i kollektivtrafiknära lägen.

Salem är en kommun med hög utpendling. Drygt 80 % av den arbetsföra befolkningen
pendlar ut från kommunen för studier eller arbete. En väl fungerande kollektivtrafik
med attraktiva restider är därmed en viktig fråga för Salems kommun och en viktig
förutsättning för kommunens utveckling i framtiden.

Restider till city och närmsta kärna

I kollektivtrafikplanen redovisas målstandarder för restider (år 2050) både till city och
närmsta kärna från kommuncentrum. För Salems centrum är målstandarden 30 minuter
till city och 15 minuter till närmsta kärna (Flemingsberg). För Salems centrum uppnås
inte restidsmålen med beslutade åtgärder. En förklaringsfaktor till detta (som också
beskrivs i kollektivtrafikplanen) är att Salems centrum kollektivtrafikförsörjs med
busstrafik. För resor vidare mot city eller Flemingsberg behöver resenärer göra ett byte
till pendeltåg i Rönninge, bytestiden brukar vara cirka 5 minuter vilket förlänger
restiden. Salems kommun har precis som Region Stockholm mål om att andelen resor
med kollektivtrafik ska öka. För att andelen resor med kollektivtrafiken ska öka är
restider en viktig aspekt och det är därmed oroväckande att restidsmålen är långt ifrån
att uppfyllas för Salems centrum. Att kommunen inte får några större restidsvinter kan
också komma att påverka kommunens attraktivitet och möjlighet att utvecklas både vad
gäller etablering av verksamheter och nya bostäder på sikt. Kommunen önskar en
redovisning av de åtgärder som skulle krävas för att uppnå restidsmålen för Salems
centrum för fortsatt dialog.

Trängsel i pendeltågssystemet

På sida 42 i planen beskrivs behovsbilden för Västra Södertörn och på sida 46
behovsbilden per trafikkoncept. Det är positivt att pendeltågssystemet tillsammans med
regionaltågssystemet verkar kunna lösa de kapacitetsutmaningar som råder fram till
2030. Från 2030 är planeringsläget annorlunda och Salems kommun vill poängtera
vikten att redan nu påbörja de dialoger som krävs för att fortsätta utveckla
pendeltågssystemet och dess kapacitet även efter 2030 redan nu.

I planen beskrivs att det blir norm med ståplats från Tumba mot city i maxtimme. En
ökad trängsel påverkar attraktiviteten och kan få fler resenärer att välja bil före
kollektivtrafik om trängseln är allt för påtaglig på längre sträckor. Detta går emot
målsättningar för trafikering i bland annat RUFS 2050 samt målet om minskade utsläpp
från inrikes transporter. Salems kommun vill därmed lyfta fram vikten av att behålla en
attraktiv kollektivtrafik där ståplats på längre sträckor i pendeltågssystemet minimeras.
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Ökad samverkan och fortsatt process

Två av frågorna som Region Stockholm särskilt önskar synpunkter på är :

● Hur vill er organisation bidra i den fortsatta processen att genomföra planen?
● Hur bör vi i Stockholmsregionen utveckla våra samverkansformer för att stärka

genomförandet av angelägna åtgärder i kollektivtrafiken?

Kommunen är positivt till ökad samverkan i olika frågor som gäller kollektivtrafikens
utveckling. En trepartssamverkan med kommunen - trafikoperatör och
trafikförvaltningen är ett viktigt forum för lokala frågor. Forumet skulle kunna utvecklas
för att prata om mer långsiktiga frågor och genomförandet av Kollektivtrafikplan 2050.
På dessa möten skulle även representanter från Trafikverket kunna bjudas in vid behov.

Salems kommun ser gärna att grenmötena för pendeltågssystemet utvecklas. Mötena
skulle kunna användas som ett tillfälle för utförligare dialog med kommunerna.  Det
skulle också vara bra om de kan få en mer strategisk karaktär så att även långsiktiga
frågor som exempelvis kapacitetsfrågor i pendeltågssystemet efter 2030 kan diskuteras
mer utförligt.

Finansiering
Förslag till beslut har inte några ekonomiska konsekvenser.

Mats Bergström
Kommundirektör

Alina Ruda
Planeringsstrateg

Bilagor

1. Kollektivtrafikplan 2050 - remissversion
2. Bilagor till kollektivtrafikplan hittas på sida 103 och framåt här:

40-kollektivtrafikplan-2050_remiss.pdf (sll.se)

Delges

Trafikförvaltningen Region Stockholm

Remissvar skickas till: kollektivtrafikplan@sll.se

https://www.sll.se/globalassets/5.-politik/politiska-organ/trafiknamnden/2021/6-18-maj-2021/40-kollektivtrafikplan-2050_remiss.pdf
mailto:kollektivtrafikplan@sll.se


  

 

SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 
www.sodertornskommunerna.se 

Remissyttrande från 
Södertörnskommunerna över 
Kollektivtrafikplan 2050  
Trafikförvaltningen inom Region Stockholm har tagit fram förslag på 
Kollektivtrafikplan 2050 som nu skickats på remiss.  

Kollektivtrafikplan 2050 är Region Stockholms långsiktiga plan för kollektivtrafikens 
utveckling till 2030 och 2050 och redovisar hur kollektivtrafiksystemet behöver 
utvecklas för att nå målen i den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län 
(RUFS 2050) och det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. 
Planen ska ge berörda planeringsaktörer en gemensam bild av 
kollektivtrafiksystemets långsiktiga behov på en övergripande systemnivå. Planen kan 
på så sätt fungera som underlag till regionens åtgärdsvals- och investeringsprocess 
eller den kommunala planläggningsprocessen och i förhandlingar.  

Region Stockholm önskar särskilt synpunkter på: 

• Är de i remisshandlingen redovisade behoven och förslagen på fortsatt 
inriktning relevanta?  

• Hur vill er organisation bidra i den fortsatta processen att genomföra planen?  

• Hur bör vi i Stockholmsregionen utveckla våra samverkansformer för att 
stärka genomförandet av angelägna åtgärder i kollektivtrafiken? 

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

Trafikförvaltningen önskar svar senast den 30 september.  

Södertörn bidrar till Stockholmsregionens 
utveckling och tillväxt 
Idag bor över 500 000 människor på Södertörn, fram till 2030 planeras för ytterligare 

cirka 100 000 nya invånare och planering pågår för vidare utveckling till 2050. 
Förutsättningarna är goda för såväl ett ökat bostadsbyggande som utveckling av 
arbetstillfällen på Södertörn både på kort och lång sikt, något vi planerar för i 
huvudsak i kollektivtrafiknära lägen. För att möjliggöra detta krävs fullföljda insatser i 
infrastrukturen för förbättrad tillgänglighet inte minst för kollektivtrafiken.  

Avsändare 

Södertörnskommunerna 
2021-08-05 1 (11) 

  kollektivtrafikplan@sll.se 
 Diarienummer TN 2014-0777 
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En god tillgänglighet är nödvändig för att 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 i vår 
region.  

Framtidens kollektivtrafik på Södertörn 
Södertörnskommunernas yttrande är upplagt utifrån våra synpunkter och geografier, 
snarare än planens innehåll. Först beskriver vi övergripande synpunkter, sedan 
synpunkter gällande tvärkopplingar, bytespunkter och slutligen två geografiska 
avsnitt. Dessa beskriver synpunkter gällande beskrivningarna av sydöstra Södertörn 
respektive sydvästra Södertörn. Vi avslutar med ett par övriga synpunkter. 

Stor potential med en plan för långsiktig utveckling av 
kollektivtrafiken  

Södertörnskommunerna anser att en systemövergripande kollektivtrafikplan för 
långsiktig utveckling av systemet är mycket välkommet som ett komplement till den 
regionala utvecklingsplanen. Vi ser också i stort att de redovisade behoven och 
förslagen på fortsatt inriktning är bra men håller samtidigt med om att det finns en 
fortsatt förbättringspotential för tvärresor, lokala resor samt för fritidsresor. 

Södertörnskommunerna ser det dock som mycket problematiskt att man inte uppnår 
de uppsatta målen, samtidigt som bedömningen av planen redan förutsätter att 
åtgärderna i RUFS genomförs, såsom exempelvis ekonomiska styrmedel. Det finns 
en stor risk att regionen inte når hela vägen fram. Södertörnskommunerna har också 
ett antal förslag på kompletterande åtgärder.  

Planen syftar till att belysa kollektivtrafikens utveckling utifrån ett systemperspektiv, 
bidra till ökad kunskap om regionens behov av kollektivtrafik, bidra till en målstyrd 
planering men även att tydliggöra roller och ansvar för implementering av förslagen.  
Det sistnämnda anser Södertörnskommunerna bör om möjligt förtydligas ytterligare. 

Det framgår tydligt att Kollektivtrafikplan 2050 avser att vara en långsiktig plan. 
Södertörnskommunerna vill då särskilt understryka att vi anser att den långsiktiga 
inriktningen bör vara att de regionala stadskärnorna Flemingsberg, Haninge, 
Skärholmen/Kungens kurva och Södertälje och deras koppling till Stockholm knyts 
samman med kapacitetsstark kollektivtrafik.   

Tvärkopplingar  

Potentialen för tvärresor 

Förutsättningarna för resor på tvären med kollektivtrafik är idag bristfälliga på 
Södertörn. Idag genomförs nästan alla resor med kollektivtrafiken mellan olika delar 
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på Södertörn genom ett byte centralt i Stockholm vilket bland annat leder till långa 
restider och ett extra byte.  

Kollektivtrafikplan 2050 bekräftar bilden av att tvärkopplingarna är viktiga för att 
minska restiderna mellan de regionala stadskärnorna och kommuncentrum. 
Kollektivtrafikplan 2050 pekar på att tvärresandet med kollektivtrafiken även har stor 
potential att öka på södra länshalvan för att också bidra till en ökad 
kollektivtrafikandel. Det är då förvånande att så få åtgärder föreslås för just ett ökat 
tvärresande och ökande marknadsandelar. Södertörnskommunerna ser därför gärna 
att fler åtgärder och lösningar föreslås framförallt i avsnittet mellan den planerade 
Tvärförbindelse Södertörn och Stockholms söderort. Både för att öka 
kollektivtrafikandelen men också för att avlasta ansträngda knutpunkter i mer 
centrala delar av Stockholm.  Men även tvärkopplingar på södra Södertörn är viktiga 
som exempelvis kopplingen mellan Nynäshamn och Södertälje. 

Utgångspunkterna för analysen innebär att viktiga relationer på tvären 
missas 

Södertörnskommunerna ställer sig positiva till att de regionala stadskärnorna 
Flemingsberg, Haninge, Skärholmen/Kungens kurva och Södertälje föreslås knytas 
samman med olika åtgärder för en attraktiv kapacitetsstark kollektivtrafik. 
Södertörnskommunerna anser dock att det regionala resandet inte enbart kan 
analyseras utifrån relationen mellan regionala stadskärnor och kommuncentrum. 
Kommunerna i länet är olika stora och med olika struktur, som behöver vägas in. 

Som exempel så fångas inte Östra Huddinge alls in i analysen, trots en befolkning 
som motsvarar en mindre kommun. Inte heller relationen mellan Huddinge Centrum 
och Kungens Kurva fångas in, då enbart relation till den närmsta regionala kärnan 
beskrivs. Detta gäller även Botkyrka som har flera kommundelar med unika 
förutsättningar och centrala lägen.  

Ett sätt att fånga även dessa geografiska områden är att inkludera fler 
bebyggelsekategorier från RUFS, eller relatera till befolkningsstorlek eller liknande. 
Det är minst lika viktigt att inkludera dessa områden i planeringen av tvärkopplingar 
då de tillsammans med de regionala stadskärnorna bidrar till regionens bostads- och 
näringslivsutveckling.  

Kollektivtrafik på Tvärförbindelse Södertörn 

Tvärförbindelse Södertörn är avgörande för tillgängligheten och skapar 
förutsättningar för effektiv kollektivtrafik.  Med Tvärförbindelsen på plats bildas en 
ringled som kopplar ihop regionens regionala stadskärnor, det vill säga platser med 
tät struktur och goda förutsättningar för kollektivtrafik. Södertörnskommunerna står 
fast vid tidigare ståndpunkt att den långsiktiga inriktningen och nästa steg efter 
effektiv busstrafik behöver vara att de regionala stadskärnorna Flemingsberg och 
Haninge knyts samman med ytterligare kapacitetsstark kollektivtrafik såsom spår eller 
BRT.   
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Bytespunkter  

Bytespunkterna är viktiga i stadsutvecklingen 

Bytespunkternas roll i kollektivtrafiksystemet är avgörande för hur attraktivt och 
enkelt resandet med kollektivtrafiken är och upplevs. Här möter också 
kollektivtrafiken stadsmiljön, vilket dels gör kollektivtrafiken till ett viktigt verktyg i 
stadsutvecklingen, dels att många aktörer är berörda i närområdet vilket gör frågan 
komplex.  

På Södertörn finns flera stora och viktiga hållplatser, terminaler och bytespunkter 
som många resenärer passerar dagligen, som Flemingsberg, Huddinge C, Södertälje 
C, Tumba, Hallunda, Fittja, Skärholmen och Handen. Boende och verksamma på 
Södertörn är också beroende av bytespunkter centralt i Stockholm. Förutom 
Stockholm C är Gullmarsplan och Liljeholmen särskilt viktiga.  

Flemingsberg är redan idag en viktig bytespunkt för buss och spårburen trafik och 
kommer i framtiden få en ännu tydligare storregional funktion, med möjlighet till 
byten mellan fjärrtåg, regionaltåg, spårväg och buss. Södertörnskommunerna ser ett 
stort behov av en regional planering som stödjer den planerade utvecklingen av den 
regionala stadskärnan, framförallt genom utveckling av bytespunkt Flemingsberg 
med tillhörande funktioner och anslutande infrastruktur. 

Prioriteringen av utvecklingsbehovet i bytespunkterna behöver tydliggöras 

Södertörnskommunerna ser det som positivt att Kollektivtrafikplan 2050 beskriver 
bytespunkternas och terminalernas viktiga roll i systemet, och hur kapacitetsbehovet i 
dem ökar i takt med trafiken. Den behovsbild som tecknas är dock både för bred och 
för ospecifik för att ge guidning i fortsatt arbete. Att lista enbart procentuell ökning 
jämfört med i dag för att teckna behovet anser Södertörnskommunerna inte ger 
tillräcklig gemensam grund att planera utifrån. Södertörnskommunerna anser att 
regionen behöver nå längre i denna fråga, exempelvis genom att lista principer för 
prioritering, lägga samman de olika behovsbilderna eller liknande.  

Den karta som beskriver någon typ av klassificering av bytespunkter och åtgärder 
(sidan 71, figur 38) är inte samstämmig med RUFS klassificering, samtidigt som 
samma begrepp som i RUFS används. Exempelvis klassificeras inte Huddinge C som 
en regional bytespunkt i denna karta, vilket däremot är fallet i RUFS. Klassificeringen 
bör överensstämma med RUFS och om inte skulle den med fördel kunna beskrivas i 
text för att öka förståelsen för hur den är gjord. 

Det är dock positivt att våra viktigaste bytespunkter omnämns i de flesta 
sammanhang i Kollektivtrafikplan 2050, såsom Flemingsberg, Gullmarsplan, 
Liljeholmen men även Södertälje C och Handen. Dock är det oklart vad denna 
behovsbild beskriver och ger för förutsättningar för den fortsatta planeringen. 

Södertörnskommunerna vill också poängtera att utvecklingen av terminaler och 
bytespunkter tydligare behöver relatera till varandra och beskrivas samlat. För 
kommunerna är det generellt en sammanhållen yta som behöver bedömas och tas 
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höjd för i planeringen i ett sammanhang, inte som två skilda företeelser som 
beskrivningen är just nu i Kollektivtrafikplan 2050. Ett exempel på detta är Handen 
där en ny bussterminal just har invigts. Någon samplanering har dock inte skett kring 
utveckling av den anslutande pendeltågsstationen avseende kapacitet, funktion och 
utformning. I liknande situationer är det viktigt att Trafikförvaltningen ser 
helhetslösningen och att region, kommun och i förekommande fall staten 
samplanerar. 

Kapacitetsstark kollektivtrafik i Sydöstra sektorn  

Busstrafiken mot centrala regionkärnan 

Det framgår i Kollektivtrafikplan 2050 att resandet kommer att öka, särskilt in mot 
regionkärnan. Kollektivtrafiksystemet måste anpassas för det avseende kapacitet och 
tillgänglighet för fordon, terminaler, stationer och infrastruktur i form av spår och 
väg.  

Södertörnskommunerna instämmer i Kollektivtrafikplan 2050:s beskrivning att den 
ökade kollektivtrafikefterfrågan i östra Södertörn skapar en hög belastning i det 
radiella nätet med kapacitetsbrister inom busstrafiken mot Gullmarsplan.  

Gullmarsplan är av stor vikt för trafikförsörjning av östra Södertörn och har redan 
idag hög turtäthet med hårt belastade vägar. Behovsbilden i Kollektivtrafikplan 2050 
visar att kapaciteten på Gullmarsplan är en av de mest kritiska platserna i den centrala 
sektorn, där antalet resenärer förväntas öka kraftigt. Trafikförvaltningen skriver att 
bussarna kan behöva så täta avgångar att de skapar problem för sin egen 
framkomlighet vilket tydligt framgår av figur 29. Samtidigt är Gullmarsplan idag fullt 
utnyttjad och det pågår inget planeringsarbete kring utbyggnad för att ta emot utökad 
busstrafik.  

Kollektivtrafikplan 2050 beskriver inte hur Gullmarsplan och Stockholm City ska 
utvecklas för ökad kapacitet att ta emot busstrafiken, vilket är anmärkningsvärd givet 
behovsbilden och de problem som finns redan i dagsläget. Planering för ökad 
kapacitet i stråk och bytespunkter för busstrafiken måste ske snarast i samråd med 
berörda kommuner.  

Resor mellan närliggande kommuncentrum och till närmaste kärna 

Som regional stadskärna är centrala Haninge i dagsläget ganska isolerat ur 
kollektivtrafiksynpunkt, bortsett från pendeltåget. Innan Tvärförbindelse Södertörn 
är utbyggd är kollektivtrafikresandet i tvärled mot Flemingsberg och Huddinge 
Centrum inte godtagbar. Att från grannkommunen Tyresös centrum åka kollektivt de 
13 kilometrarna till den regionala kärnan tar 28 minuter, vilket är nära dubbla tiden 
för målstandarden 2050. Liknande förhållanden råder för sträckan Salem centrum -
Flemingsberg och Nykvarns centrum -Södertäljes centrum. Flera andra relationer i 
länet med liknande avstånd gör samma resa på 10-15 minuter. Restiderna i 
jämförelsealternativet för 2050 visar på ingen eller marginell förbättring av dagens 
restider. Att snabbt och enkelt kunna nyttja kollektivtrafik mellan grannkommuner 
och kommuncentrum är grundläggande för arbetsmarknadens matchning mellan 
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företag och arbetstagare och för medborgarnas möjlighet att ta del av annat utbud i 
samhället.  
 

Spårburen trafik  

Inte förrän efter 2050 skriver Trafikförvaltningen att det kan finnas behov av ett mer 
kapacitetsstarkt trafikkoncept i form av spår till Tyresö, trots bristerna för 
busstrafiken och Gullmarsplan. Tyresö kommun är en av få kommuner i länet som 
idag helt saknar spårburen kollektivtrafik. Södertörnskommunerna anser att planering 
och utredningar behöver starta snarast för att säkra kapacitet i kollektivtrafiksystemet 
på längre sikt. I Kollektivtrafikplan 2050 föreslås så kallade sektorsutredningar. 
Södertörnskommunerna anser att en sådan utredning snarast behöver starta för 
Sydöstra sektorn som ett första steg i att utreda spårburen trafik till Tyresö mot 
Stockholm.   

Även pendeltågssystemet behöver utvecklas. Flera av stationerna längs Nynäsbanan 
kommer att ha avsevärt många fler på- och avstigande i 2030- och 2050-perspektiv. 
Trafikförvaltningen behöver ha en beredskap för utvecklingen av dessa stationer i 
samråd med kommunerna. Hur kapaciteten på Nynäsbanan fördelas behöver 
samplaneras med kommunerna och ses över tillsammans med kompletterande 
busstrafik från stationssamhällen med stor befolkning.  

Södertörnskommunerna anser att färdigställandet av dubbelspåret längs hela 
Nynäsbanan är en viktig investering på längre sikt. Detta kommer ge effekt på hela 
pendeltågssystemet i Stockholms län, inte bara på Södertörn. En investering i 
dubbelspår längs hela Nynäsbanan är också en förutsättning för att tidigare 
investering i dubbelspår till Hemfosa ska kunna nyttjas fullt ut, järnvägstransporter 
till och från Norviks hamn ska utvecklas som planerat samt möjliggöra för fler 
bostäder i attraktiva lägen nära både stad, natur och skärgård. 

Kapacitetsstark kollektivtrafik i Sydvästra sektorn 

Effekterna av åtgärdsförslagen behöver tydliggöras 

En av de tydligaste brister som framkommit i de analyser som gjorts inom arbetet 
med Kollektivtrafikplan 2050 är de långa restiderna mellan Södertälje C och 
Stockholm C men även Södertäljes långa restider till övriga regionala stadskärnor.  

Tabellen som redovisas i kap 4.4 om restiderna mellan de regionala kärnorna 2050 
enligt nu beslutade åtgärder visar tydligt på att Södertäljes tillgänglighet behöver 
förstärkas kraftfullt, bland annat med ny spårkapacitet till 2050. 

I underlaget redovisas många goda förslag för att åtgärda dessa långa restider men vi 
har svårt att bedöma om redovisade förslag är tillräckliga för att åtgärda de höga 
restidskvoterna och de långa restiderna för de viktigaste reseförbindelserna. Vi har 
svårt att förstå att de åtgärder som presenteras kan resultera i så kraftiga 
restidsförbättringar som redovisas, bland annat att restiderna mellan Södertälje C och 
Stockholm C förbättras till 28 min. Det finns ett utfall redovisat i bilaga 2 men vi har 
även här svårt att se i underlaget hur de tider som redovisas i 2050UA i bilaga 2 
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uppnås och vilka åtgärder som bidrar till så kraftiga restidsförbättringar. Här behöver 
kollektivtrafikplan 2050 utvecklas så att det blir tydligt hur de olika förslagen bidrar 
till de redovisade restidförbättringarna. 

Södertörnskommunerna vill också påpeka att målrestiden för Södertälje redovisas i 
kap 4.4 som 30 minuter på sid 38 men är 40 minuter på sid 39. Målrestiden för 
Södertälje som regional kärna borde vara 30 minuter överlag i dokumentet. 

Järnvägssystemets utveckling på södra länshalvan 

Trafikverket fick, i samband med regeringens beslut om ny nationell plan 2018, 
uppdrag att genomföra en bristanalys för sträckan Järna-Stockholm. Trafikverket har 
sedan 2019 drivit åtgärdsvalsstudien ”Utpekade brister i järnvägssystemet”, som 
kommer vara klar 2021, i syfte att ta fram förslag på hur nya spår söderifrån in mot 
Stockholm kan genomföras till nästa nationella plan. Södertörnskommunerna anser 
att det är självklart att dessa spår ska utformas så att de kan stödja det regionala 
resandet i södra delen av Stockholmsregionen där Södertälje och Flemingsberg är 
självklara stationer och noder för ett sådant resande. I detta arbete behöver 
tillgängligheten till och från centrala Södertälje utredas inte bara i riktning mot 
Stockholm utan också till Sörmland och Östergötland. Vi ser det som en självklarhet 
att nya spår i järnvägssystemet som främjar det regionala resandet borde vara i hela 
regionens intresse och att en sådan järnvägslösning förespråkas i Kollektivtrafikplan 
2050. 

Bra att busstrafiken stärks i stråket  

I ett kortare tidsperspektiv, och i avvaktan på nya spår, finns behov av att stärka upp 
busstrafiken i flera stråk, exempelvis motorvägsbussar längs E4/E20-stråket från 
Nykvarn/Södertälje till Kungens kurva/Skärholmen och vidare mot 
Liljeholmen/Stockholm. Södertörnskommunerna ser därför positivt på det 
föreslagna upplägget för den radiella expressbussen, åtgärdsförslag nummer 13 med 
två kompletterande linjer på sträckan med målpunkterna Skärholmen respektive 
Liljeholmen. Med det föreslagna upplägget förbättras kopplingarna mellan Södertälje, 
norra Botkyrka och Skärholmen/Kungens kurva samtidigt som möjlighet skapas för 
snabba direktresor. Det är dessutom viktigt att denna linje knyts samman i någon 
bytespunkt med den föreslagna tvärgående expressbuss, åtgärdsförslag nummer 30 
mellan Skärholmen/Kungens kurva och Vårsta via Alby och Tumba. 

Busstrafiken längs väg 226 från Norra Botkyrka, via Flemingsberg och mot Södra 
Stockholm har ett stort resande och är viktig. Södertörnskommunerna anser att det 
är positivt att linje 172 m.fl. pekas ut för möjlig omvandling till mer kapacitetsstarkt 
trafikslag efter 2050. Åtgärder för denna expressbuss på vägen fram till 2050 behöver 
dock synliggöras och samplaneras med utvecklingen i norra Botkyrka.  
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Kungens Kurva är en del av den regionala stadskärnan 

Södertörnskommunerna anser att det är problematiskt att den regionala kärnan 
Kungens Kurva/Skärholmen konsekvent benämns som ”Skärholmen” och att 
analyser enbart utgått från Skärholmen. Vi ser dock positivt på att en potentiell 
tunnelbanestation pekas ut i området, och för gärna vidare diskussioner om läget och 
förutsättningarna för en sådan. 

Lokala busslinjetrafiken i Södertälje 

I kollektivtrafikplan 2050 redovisas ett förslag, åtgärdsförslag nr 45, med ett antal 
matarbussar från olika stadsdelar till Södertälje syd. Vi är tveksamma till om 
konceptet matarbuss är lämpligt i Södertälje, dessutom är antalet matarbussar väldigt 
högt. Vår bedömning är att det vore lämpligt med snabba expressbussar enligt BRT-
koncept, som hanterar både behovet av snabba förbindelser mellan interna 
målpunkter i Södertälje och kopplingen till Södertälje syd. På detta sätt kan även 
behovet av snabba och direkta bussresor till de stora arbetsplatserna i Södertälje 
lösas. 

Åtgärd för minskad sårbarhet möjliggör förbättrad kollektivtrafik över 
Södertälje kanal  

För att säkerställa kapacitet och tillgänglighet för kollektivtrafiken är sårbarheten och 
robustheten kopplat till passagen av Södertälje kanal en viktig fråga. En ny passage i 
form av en tunnel skapar kapacitet för kollektivtrafikkörfält över både Mälarbron och 
i den nya tunneln som på ett helt nytt sätt kan förbättra kollektivtrafikens 
restidskvoter både för busstrafiken mot Stockholm och inom Södertälje. 

Restider mellan kommuncentrum och city 

I tabell 2 på sidan 13 anges olika målstandarder mellan kommuncentrum och city. 
Bland de kommuner som har en målstandard på 30 minuter så är Salem den 
kommun som har den längsta restiden idag, 49 minuter. En restid som dessutom 
förväntas minskas endast marginellt med föreslagna åtgärder i Kollektivtrafikplanen. 
Detta kan komma att ha stor påverkan på kommunens möjlighet till utveckling 
framöver. Här behöver kollektivtrafikplanen förtydligas, dels avseende vilka åtgärder 
som finns planerade som kortar restiderna samt dels vad för åtgärder som skulle 
krävas för att målstandarden ska kunna uppnås. Samma resonemang är giltigt för 
kapaciteten vid Gullmarsplan och Stockholms city för busstrafiken från sydöstra 
Södertörn, vilket redovisats tidigare i remissvaret. 

Övriga synpunkter 

Landsbygdstrafik 

Det är lovvärt att förslag till utveckling av kollektivtrafiken på landsbygden 
presenteras, men koncept som presenteras för landsbygd, främst åtgärdsförslag 
nummer 58 och 59, är alltför ospecifika och otydliga för att Södertörnskommunerna 
ska kunna ha någon uppfattning om de är tillräckliga och ändamålsenliga. De försök 
som genomförts med anropsstyrd trafik har inte visat sig motsvara de behov och 
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förväntningar som kan ställas för kollektivtrafiken på landsbygden. En utveckling av 
konceptet anropsstyrd trafik är nödvändig för att göra alternativet attraktivt och 
enkelt för resenären. 

Skärgårdstrafik 

Trafikförvaltningen har byggt om fartyg med resultat att de i minskad omfattning, 
eller inte alls, kommer att kunna transportera gods till skärgårdens företagare. Dessa 
drabbas hårt då många företag i skärgården är beroende av att få gods i rätt tid och 
på rätt plats.  

Biltransporter är sällan ett alternativ ens om det finns en färjeförbindelse. Det är helt 
enkelt för tids- och kostnadskrävande att lägga ett par tre timmar på att leverera en 
eller två pallar eller livsmedelsvagnar.  

Inför Region Stockholms kommande tonnageutredning för nya fartyg måste detta 
vara en ingångsfaktor som behöver analyseras och tas hänsyn till.  

Södertörnskommunerna saknar dessutom en analys kring skärgårdstrafik överlag i 
Kollektivtrafikplan 2050, och anser att det behöver göras en hänvisning till pågående 
arbete med sjötrafikutredningen. 

Taxa och biljettsystem 

Södertörnskommunerna är positiva till åtgärdsförslag nummer 3 som innebär att 
införa SL-taxa på regionaltågen. Det är en åtgärd som kan bidra till att personer i 
högre utsträckning väljer det transportmedel som passar resan bäst. 
Biljettprissystemet spelar en stor roll för kollektivtrafikens attraktivitet. 

Behov av kollektivtrafik till arbetsplatsområden 

Den bristfälliga koppling mellan analys och åtgärdsförslag som vi beskriver när det 
gäller koppling till kommuncentra gäller även för större arbetsplatsområden, främst 
de som växer kraftigt eller som nyetableras. Vid många av dessa områden pågår 
verksamhet dygnet runt vilket kräver anpassningar av kollektivtrafiken, bl a turer sena 
kvällar och tidiga mornar. På Södertörns utvecklas flera stora arbetsplatsområden 
såsom exempelvis Albyberg och Jordbro företagspark, Almnäs/Mörby, Södra Porten 
i Botkyrka etc. 

Kombinationsresor 

Kombinationsresor mellan olika färdmedel är både efterfrågat och möjliggör för fler 
att välja kollektivtrafiken. Infartsparkeringar (för bil och cykel) är en viktig del av 
kombinationsresor.  Södertörnskommunerna är positiva till åtgärdsförslag nummer 
63 som innebär förbättrade anslutningar till kollektivtrafiken genom bland annat fler 
cykelparkeringar vid större hållplatser, men vi hade gärna önskat fler åtgärder för att 
möjliggöra kombinationsresor i framtidens kollektivtrafiksystem. 
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Samverkan och fortsatt process 

Finansieringslösningar för åtgärder med stor regional nytta 

I remissen ställs frågan om hur samverkansformerna kan utveckla för att stärka 
genomförandet av angelägna åtgärder i kollektivtrafiken. Här tycker 
Södertörnskommunerna att utvecklade finansieringslösningar för åtgärder som 
sträcker sig över flera kommuner och som har stor regional nytta är en nyckelfråga 
för att få till ett genomförande. Särskilda potter skulle exempelvis kunna avsätts i 
länsplanen för detta ändamål. 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 inte minst 
investeringar i framkomlighetsåtgärder för busstrafiken. 

Utvecklade samverkansformer för lokala lösningar 

Samverkansformer mellan Regionen, kommuner och trafikoperatörer för optimering 
och anpassning på lokal nivå behöver utvecklas liknade de samarbeten som 
genomförs i Barkarby och i Södertälje. Södertörnskommunerna har dock svårt att 
föreslå någon enhetlig modell för detta då dessa samarbeten måste formas utifrån 
problemställning och geografiska förutsättningar. Vi ser dock de pågående 
samarbetsformerna som en utgångspunkt för hur dessa samverkansformer kan 
formeras och utgöra en god plattform för diskussion kring utformning och 
genomförandet av många av de förslag som presenteras i kollektivtrafikplan 2050. 
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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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 Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan  

Remiss Kollektivtrafikplan 2050 
Detta är en remiss av Kollektivtrafikplan 2050.  
 
Kollektivtrafikplan 2050 är Region Stockholms långsiktiga plan för 
kollektivtrafikens utveckling till 2030 och 2050. Planen redovisar hur 
kollektivtrafiksystemet behöver utvecklas för att nå målen i den regionala 
utvecklingsplanen för Stockholms län (RUFS 2050) och det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län (antaget oktober 2017). 
 
Planen ska ge berörda planeringsaktörer en gemensam bild av 
kollektivtrafiksystemets långsiktiga behov på en övergripande systemnivå. 
Planen kan på så sätt fungera som underlag till regionens åtgärdsvals- och 
investeringsprocess eller den kommunala planläggningsprocessen och i 
förhandlingar.  
 
De åtgärdsförslag som presenteras i planen ger en indikation på vilken 
trafiklösning som svarar mot ett visst behov. Vilka åtgärder som slutligen 
genomförs behöver prövas genom fördjupade analyser i samverkan mellan 
berörda intressenter.  
 
De behov som redovisas i planen utgår från utvecklingen i RUFS 2050 avseende 
bland annat befolknings- och bebyggelseutveckling. I planen beskrivs även hur 
olika framtider påverkar behoven, exempelvis ökat distansarbete, apropå den 
påverkan på resandet som pandemin hittills har haft, eller makroekonomiska 
förändringar. 
 
I kollektivtrafikplanen görs inga ekonomiska avvägningar i förhållande till 
budgetutrymme, utan sådana avvägningar görs i den efterföljande planeringen 
då mer utvecklad kunskap om åtgärders kostnader och nyttor finns framme.  
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En tät dialog mellan berörda intressenter har varit en viktig del av arbetet med 
att utarbeta kollektivtrafikplanen och kommer att vara en viktig del även i den 
fortsatta arbetsprocessen.  
 
Synpunkter på remisshandlingen 
I ert remissvar vill vi att ni särskilt lämnar synpunkter rörande: 

 
• Är de i remisshandlingen redovisade behoven och förslagen på fortsatt 

inriktning relevanta? 
 

• Hur vill er organisation bidra i den fortsatta processen att genomföra 
planen?  
 

• Hur bör vi i Stockholmsregionen utveckla våra samverkansformer för att 
stärka genomförandet av angelägna åtgärder i kollektivtrafiken? 

 
 
Om remissen 
Remisshandlingen inklusive bilagor återfinns här: 
https://www.sll.se/globalassets/5.-politik/politiska-
organ/trafiknamnden/2021/6-18-maj-2021/40-kollektivtrafikplan-
2050_remiss.pdf 
  
Eventuella frågor om remissen kan ställas till kollektivtrafikplan@sll.se.  
 
Ert svar 
Svar på remissen önskas senast den 30 september 2021. Ert yttrande skickar ni 
till: kollektivtrafikplan@sll.se 
  
 
 

https://www.sll.se/globalassets/5.-politik/politiska-organ/trafiknamnden/2021/6-18-maj-2021/40-kollektivtrafikplan-2050_remiss.pdf
https://www.sll.se/globalassets/5.-politik/politiska-organ/trafiknamnden/2021/6-18-maj-2021/40-kollektivtrafikplan-2050_remiss.pdf
https://www.sll.se/globalassets/5.-politik/politiska-organ/trafiknamnden/2021/6-18-maj-2021/40-kollektivtrafikplan-2050_remiss.pdf
mailto:kollektivtrafikplan@sll.se
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

                                                                  5
 § XX KS/2021:222 

Förslag på revidering av förbundsordning för Södertörns 
brandförsvarsförbund (Sbff)
En kommun som har haft en kostsam räddningsinsats har rätt till ersättning av staten för den 
del av kostnaderna som överstiger en självrisk. Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff) 
föreslår ett tillägg i förbundsordningen för att säkerställa att självrisken beräknas på ett sätt 
som är till fördel både för Sbff och för dess medlemskommuner.

En ändring i förbundsordningen ska föreslås av förbundsdirektionen och fastställas av 
fullmäktige i respektive medlemskommun. För att ändringen ska kunna träda i kraft det 
föreslagna datumet så är det viktigt att varje medlemskommun antar förslaget i sin helhet 
före den 1 januari 2022. Förbundsdirektionen beslutade vid sitt sammanträde den 7 maj 
2021 att ställa sig bakom förslaget om ett tillägg i förbundsordningen. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 10 augusti 2021. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att  kommunfullmäktige fastställer förslaget till reviderad 
förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund med ikraftträdande 2022-01-01.

______________________

Delges:
Kommunfullmäktige
Akten
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Kommunstyrelseförvaltningen
Ida Malmborg
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Angående förslag på revidering av förbundsordning för 
Södertörns brandförsvarsförbund (sbff)

<BeslutsText>
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att  kommunfullmäktige fastställer förslaget till reviderad 
förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund med ikraftträdande 2022-01-01.

Sammanfattning av ärendet
En kommun som har haft en kostsam räddningsinsats har rätt till ersättning av staten för 
den del av kostnaderna som överstiger en självrisk. Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff) 
föreslår ett tillägg i förbundsordningen för att säkerställa att självrisken beräknas på ett sätt 
som är till fördel både för Sbff och för dess medlemskommuner.

En ändring i förbundsordningen ska föreslås av förbundsdirektionen och fastställas av 
fullmäktige i respektive medlemskommun. För att ändringen ska kunna träda i kraft det 
föreslagna datumet så är det viktigt att varje medlemskommun antar förslaget i sin helhet 
före den 1 januari 2022.

Ärendet
Med anledning av de många och omfattande skogsbränderna 2018 uppmärksammade 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) de kommuner som har organiserat 
sin räddningstjänst i kommunalförbund om att eventuell ersättning till kommunen för 
räddningstjänstkostnader hittills varit oreglerad hos många kommunalförbund. Om detta 
inte regleras i kommunalförbundens förbundsordning kan den kommunala självrisken 
komma att beräknas på samtliga i förbundet ingående kommunernas självrisker, och inte 
bara den eller de kommun/-er där räddningsinsatsen genomförts.
Utifrån detta fattade sbffs Direktion den 7 maj 2021 beslut om att ställa sig bakom förslaget 
till tillägg i förbundsordningen. Nytt tillägg till förbundsordningen lyder:

§ 10 a Beräkning av självrisk vid räddningsinsats med kostnader som överstiger den 
kommunala självrisken. Beräkningsgrunden för självrisk vid räddningsinsats ska utgöras av 
skatteunderlaget i den eller de medlemskommuner vari räddningstjänst har skett. 
Kostnaden för självrisken vid varje enskilt tillfälle belastar kommunalförbundet i dess helhet 
fördelat enligt § 10 (se bilaga 1).
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Mats Bergström Ida Malmborg
Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
- Bilaga 1, Reviderad förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund
- Bilaga 2, Protokollsutdrag direktionsbeslut 2021-05-07, § 39 – Tillägg i förbundsordning
- Bilaga 3, Tjänsteutlåtande - Tillägg till förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund, 
   2021-04-22, Dnr 2021-000622

Delges
Södertörns brandförsvarsförbund
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 Dnr: 2021-000622 

 
 
 
 

 
Tillägg till förbundsordning för Södertörns 
brandförsvarsförbund 
 
Sammanfattning 
En kommun som har haft en kostsam räddningsinsats har rätt till ersättning av 
staten. I samband med Sbffs omfattande insats mot branden i Kagghamra, 
Botkyrka kommun i december 2020 – mars 2021 så har brandförsvarsförbundet 
uppmärksammats på att beräkning av den kommunala självrisken inte har varit 
reglerad i kommunalförbundets förbundsordning. Om detta inte regleras framöver 
kan den kommunala självrisken komma att beräknas på samtliga i förbundet 
ingående kommuners självrisker och inte bara den kommun där räddningsinsatsen 
genomförts. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av Froukje Bouius, jurist. 
 
Bakgrund 
Med anledning av de många och omfattande skogsbränderna 2018 uppmärk-
sammade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) de kommuner 
som har organiserat sin räddningstjänst i kommunalförbund om att eventuell 
ersättning till kommunen för räddningstjänstkostnader hittills varit oreglerad hos 
många kommunalförbund. Om detta inte regleras i kommunalförbundens 
förbundsordning kan den kommunala självrisken komma att beräknas på samtliga 
i förbundet ingående kommuners självrisker, och inte bara den eller de kommun/-
er där räddningsinsatsen genomförts. 
 
Ersättning 
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 7 kap. 3 §: 

Om en räddningsinsats i kommunal räddningstjänst har medfört betydande kostnader, 
har kommunen rätt till ersättning av staten för den del av kostnaderna som överstiger en 
självrisk. En förutsättning för rätt till ersättning är att kostnaderna är direkt hänförliga 
till räddningsinsatsen. Självrisken beräknas enligt grunder som regeringen fastställer. 
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Självrisk 
Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 7 kap. 2 §: 

Självrisken enligt 7 kap. 3 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor utgörs av ett belopp 
som motsvarar 0,02 procent av det sammanlagda skatteunderlaget som står till 
kommunens förfogande året före det år då kostnaderna uppkommit. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Beräknad självrisk för hela förbundet är 28 874 769 kronor. 
Självrisk för enskild kommun 2020 (MSB) 
Botkyrka 3 579 801 kronor 
Ekerö 1 619 322 kronor 
Haninge 3 825 105 kronor 
Huddinge 5 083 000 kronor 
Nykvarn 531 811 kronor 
Nynäshamn 1 226 338 kronor 
Salem 806 334 kronor 
Tyresö 2 425 740 kronor 
Södertälje 3 879 355 kronor 
Nacka 5 897 963 kronor 
 
Bilagor 
Bilaga 1 Gällande förbundsordning med föreslaget tillägg i röd text 
 
 
Förslag till beslut 
1. Direktionen beslutar att ställa sig bakom förslaget till tillägg i 

förbundsordningen. Nytt tillägg till förbundsordningen lyder: 
§ 10 a Beräkning av självrisk vid räddningsinsats med kostnader som 
överstiger den kommunala självrisken 
Beräkningsgrunden för självrisk vid räddningsinsats ska utgöras av 
skatteunderlaget i den eller de medlemskommuner vari räddningstjänst har 
skett. Kostnaden för självrisken vid varje enskilt tillfälle belastar 
kommunalförbundet i dess helhet fördelat enligt § 10.  

2. Direktionen uppdrar till förbundsdirektör att vända sig till respektive 
medlemskommun och föreslå kommunen att besluta om revidering av 
förbundsordning enligt förslag med ikraftträdande 2022-01-01. 

 
 
 
 
Hillevi Engström 
Förbundsdirektör 
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FÖRBUNDSORDNING 
för 

Södertörns brandförsvarsförbund 
 

 

 

 

§ 1 Benämning och säte 
Kommunalförbundet benämns Södertörns brandförsvarsförbund och har sitt säte i 
Haninge kommun, Stockholms län. 

§ 2 Medlemmar 
Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Botkyrka, Ekerö, Haninge, 
Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö. 

§ 3 Ändamål 
Ändamålet med kommunalförbundet är att möjliggöra ökad effektivitet, kvalitet, 
säkerhet och slagkraft genom samordning av resurser under en gemensam ledning 
för de verksamheter som kommunalförbundet enligt denna förbundsordning har 
ålagts. 

§ 4 a Organisation och befogenheter 
Kommunalförbundet är ett förbund med förbundsdirektion. 
Kommunalförbundet ansvarar för räddningstjänst under freds- och krigstid och för 
medlemskommunernas skyldigheter i övrigt enligt lagen om skydd mot olyckor samt 
för andra uppgifter som enligt annan lag eller författning åvilar räddningsnämnd. 
Kommunalförbundet kan därutöver åt en eller flera medlemskommuner efter 
överenskommelse svara för tillståndsfrågor avseende brandfarliga och explosiva 
varor. 

§ 4 b Övriga befogenheter 
Utöver vad som stadgas i 4 a § kan kommunalförbundet komma överens med 
medlemskommun att mot ersättning utföra ytterligare uppgifter. 
Kommunalförbundet kan efter överenskommelse utföra uppgifter åt annan än 
medlemskommun. 

§ 5 Förbundsdirektion 
Det totala antalet ledamöter i förbundsdirektionen som utses av medlems- 
kommunerna skall vara 15 ledamöter och 15 ersättare. Kommunerna Botkyrka, 
Haninge, Huddinge, Nacka och Södertälje utser vardera 2 ledamöter och 2 ersättare. 
Kommunerna Ekerö, Nykvarn, Nynäshamn, Salem och Tyresö utser vardera 1 
ledamot och 1 ersättare. 
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Ledamot och ersättare skall vara ledamot eller ersättare i medlemskommunens 
fullmäktige. 
Ersättare inträder som ledamot i följande turordning: 

1. Kommuntillhörighet 
2. partitillhörighet 

Förbundsdirektionens ledamöter och ersättare väljs för fyra år från och med den  
1 januari året efter det år då val av kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. 
Förbundsdirektionen utser ordförande, 1:e vice-, 2:e vice- och 3:e vice 
ordförande för ett år i taget. Representationen bygger på att en kommun går från 
2:e vice ordförande till ordförande året därpå. På samma sätt från 3:e vice 
ordförande till 1:e vice ordförande året därpå. 
Uppdraget som ordförande cirkulerar mellan kommunerna i turordning: Södertälje, 
Huddinge, Nacka, Haninge och Botkyrka. Uppdraget som 2:e vice ordförande 
cirkulerar i turordning: Huddinge, Nacka, Haninge, Botkyrka och Södertälje. 
Uppdraget som 1:e vice ordförande cirkulerar mellan kommunerna i turordning: 
Tyresö, Nynäshamn, Ekerö, Nykvarn och Salem. Uppdraget som 3:e vice 
ordförande cirkulerar i turordning: Nynäshamn, Ekerö, Nykvarn, Salem och 
Tyresö. 

§ 6 Revision och ansvarsfrihet 
Kommunalförbundet skall ha 5 revisorer. 
Revisor utses en vardera av kommunerna Ekerö, Nykvarn, Nynäshamn, Salem och 
Tyresö. 
Revisionens ledamöter väljs för fyra år från och med den 1 januari året efter det år 
då val av kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. 
Ordförande och vice ordförande utses för ett år i taget. Uppdraget som ordförande 
och vice ordförande cirkulerar mellan kommunerna i turordning Nykvarn, 
Nynäshamn, Ekerö, Salem och Tyresö. 
Revisionen skall ske i enlighet med bestämmelserna om revision i 
kommunallagen och revisionsreglementet för Södertörns brandförsvarsförbund. 
Revisorerna upphandlar i samråd med direktionen sakkunniga, som på 
revisorernas uppdrag granskar kommunalförbundets verksamhet enligt en av 
revisorerna årligen fastställd revisionsplan. 
Revisorernas berättelse skall, jämte årsredovisningen, senast den 15 april varje år 
avges till var och en av medlemskommunernas fullmäktige. Varje fullmäktige 
beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet. 

§ 7 Beslut 
Om inte annat är föreskrivet fattas beslut i förbundsdirektionen genom enkel 
majoritet av de närvarande ledamöterna. Vid lika röstetal har ordföranden 
utslagsröst. 
För beslut om förvärv eller försäljning av fast egendom/tomträtt samt för bildande 
eller förvärv av företag krävs 2/3 majoritet av ledamöterna i förbundsdirektionen. 
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§ 8 Tillkännagivanden
Förbundets tillkännagivanden ska finnas på Sbffs anslagstavla på Sbffs webbplats 
www.sbff.se. 
Anslagstavlan ska innehålla 

1. Tillkännagivanden om direktionens sammanträden.
2. Tillkännagivanden av justerade protokoll.
3. Tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas till en

nämnd.
4. Justerade protokoll i den utsträckning förbundet bestämmer och det inte

strider mot lag eller annan författning, och
5. upplysning om hur beslut kan överklagas enligt 13 kap. KL.

§ 9 Andelsbestämning
Medlemskommun har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar 
och skulder fördelade efter följande procentuella andelar: 

• Botkyrka 11,59 % 
• Ekerö 7,55 % 
• Haninge 16,72 % 
• Huddinge 18,97 % 
• Nacka 11,59 % 
• Nykvarn 1,48 % 
• Nynäshamn 6,29 % 
• Salem 2,48 % 
• Södertälje 14,25 % 
• Tyresö 9,08 % 

§ 10 Kostnadsfördelning
Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet exklusive hyreskostnader för 
brandstationer skall, i den mån de ej täcks på annat sätt, bestridas genom bidrag 
från medlemskommunerna. Fördelningen mellan medlemskommunerna skall ske 
efter de grunder som gäller för andelsbestämningen enligt§ 9. 
Vid infrastrukturförändringar i en medlemskommun, som leder till bestående 
utökning av beredskapsstyrkan, skall medlemsavgiften för kommunen höjas 
motsvarande de ökade kostnaderna. 
Medlemskommun är skyldig att hålla brandstationer som uppfyller erforderliga 
krav. Hyreskostnaderna för brandstationer skall regleras i särskilda avtal med 
berörda medlemskommuner. 
Bidraget jämte hyreskostnader för brandstationer skall erläggas med en sjättedel 
den 20:e varannan månad med början i januari månad. 

§ 10 a Beräkning av självrisk vid räddningsinsats med
kostnader som överstiger den kommunala självrisken 

Beräkningsgrunden för självrisk vid räddningsinsats ska utgöras av skatteunderlaget i 
den eller de medlemskommuner vari räddningstjänst har skett. Kostnaden för 
självrisken vid varje enskilt tillfälle belastar kommunalförbundet i dess helhet fördelat 
enligt § 10. 

http://www.sbff.se./
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§ 11 Skyldighet att inhämta yttrande 
Medlemskommunernas yttrande skall inhämtas i följande frågor: 

a) bildande eller förvärv samt försäljning eller annan avveckling av företag 
b) förvärv eller försäljning av aktier 
c) Ingående av borgen 
d) Åtagande genom avtal med annan kommun än medlemskommun att sköta 

hela eller väsentliga delar av kommunens räddningstjänstorganisation 
e) Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt 

§ 12 Budgetprocessen 
a) Förbundsdirektionen fastställer kommunalförbundets budget före utgången 

av september månad varje år. 

Budgetförslaget skall vara tillgängligt för allmänheten från och med 
kungörandet av det sammanträde med förbundsdirektionen då budgeten skall 
fastställas. 
Förbundsdirektionen skall före budgetens fastställande samråda med 
medlemskommunernas kommunstyrelseordförande. 
Budgetuppföljning skall ske minst tre gånger per år. 

b) Allmänheten har rätt att ställa frågor om årsredovisningen. Frågor kan ställas vid 
det sammanträde och den tidpunkt där direktionen ska ta beslut om 
årsredovisningen. 

§ 13 Lån och borgen 
Kommunalförbundet får ta upp lån på kapitalmarknaden inom den ram som 
medlemskommunerna godkänt. 
Frågan om upplåning på kapitalmarknaden skall underställas förbundsdirektionen 
för beslut. Vid köp av brandstationer lämnas kommunal borgen av den 
medlemskommun där fastigheten är belägen. Eventuell borgen för 
kommunalförbundets övriga åtaganden fördelas efter de principer som anges i § 9. 

§ 14 Utträde och likvidation 
Kommunalförbundet är bildat för obestämd tid. Uppsägningstiden för utträde är 
tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. 
Medlemskommun som önskar utträde ur kommunalförbundet skall skriftligen 
göraanmälan om utträde till förbundsdirektionen. 
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan kommunalförbundet och 
den utträdande medlemmen skall bestämmas i en överenskommelse mellan den 
utträdande medlemmen och förbundet. Den utträdande medlemmens andel i 
förbundets tillgångar och skulder skall utgöra grunden för en sådan 
överenskommelse. Den ekonomiska regleringen skall ske med utgångspunkt från 
den tid då medlemmen utträder ur kommunalförbundet, om inte annat avtalas 
mellan den utträdande medlemmen och förbundet. 
Om den utträdande medlemmen och förbundet inte kan enas om 
förutsättningarna för utträde skall frågan avgöras i enlighet med § 15. 
Då medlemskommun ensam gått i borgen för lån, som kommunalförbundet tagit 
för förvärv av brandstation, skall så stor del av värdet av sagda egendom 
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tillskiftas borgensmannen så att detta täcker den då återstående delen av det lån 
som borgensåtagandet avser, om inte annat har överenskommits. 
Vid skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar skall dessa fördelas i 
enlighet med de i § 9 angivna procentuella andelarna. 
När kommunalförbundet har trätt i likvidation skall förbundets egendom i den 
mån det behövs för likvidationen förvandlas till kontanter genom försäljning på 
lämpligt sätt. Likvidation verkställs av förbundsdirektionen i egenskap av 
likvidator. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en 
ändamålsenlig avveckling. 
När förbundsdirektionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall direktionen 
avge en slutredovisning för sin förvaltning. Redovisning skall ske genom 
avgivande av en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med 
redovisning av skiftet av kommunalförbundets tillgångar. Till berättelsen skall 
även fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen 
skall fogas förbundsdirektionens beslut om vilken av förbundets 
medlemskommuner som skall överta och vårda de handlingar som hör till 
förbundets arkiv. 
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga 
förbundets medlemskommuner, är förbundet upplöst. 

§ 15 Tvister 
Tvist mellan kommunalförbundet och en eller flera medlemskommuner skall i 
första hand om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse, lösas genom medling 
enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut. 
Om medling inte leder till att tvisten löses inom den tid som anges i 
medlingsreglerna skall den i stället avgöras genom skiljedom vid Stockholms 
Handelskammares Skiljedomsinstitut. 
Medlingsinstitutets regler för förenklat skiljeförfarande skall äga tillämpning om 
inte institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och 
övriga omständigheter bestämmer att regler för Stockholms Handelskammares 
Skiljedomsinstitut skall tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall skall institutet 
också bestämma om skiljenämnden skall bestå av en eller tre skiljemän. 
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut utser medlare och person i 
skiljenämnd. 

§ 16 Arvode 
Följande årsarvoden skall utgå inom kommunalförbundet. 
I direktionen: 

ordförande 1,20 x prisbasbeloppet 
vice ordförande 1,00 x prisbasbeloppet 
andre vice ordförande 0,90 x prisbasbeloppet 
tredje vice ordförande 0,90 x prisbasbeloppet 
ledamot 0,70 x prisbasbeloppet 
ersättare 0,45 x prisbasbeloppet 

I revisionen: 
ledamot 0,16 x prisbasbeloppet 
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Sammanträdesersättning skall utgå med 0,018 x prisbasbeloppet per 
sammanträde. 

§ 17 Reglemente 
Förbundsdirektionen skall utarbeta och anta ett reglemente. 

§ 18 Ändringar i förbundsordningen 
Ändring av eller tillägg till förbundsordningen skall föreslås av 
förbundsdirektionen och fastställas av fullmäktige i respektive medlemskommun. 
 

Förbundsordning har antagits av:  
Haninge kommunfullmäktige 1992-06-15 § 198 
Huddinge kommunfullmäktige 1992-06-15 § 176 
Nynäshamns kommunfullmäktige 1992-06-15 § 266 
Tyresö kommunfullmäktige 1992-06-11 § 87 

 
Tillägg och ändring av förbundsordningen har godkänts av: 
Haninge kommunfullmäktige 1996-02-05 § 10 
Huddinge kommunfullmäktige 1996-02-26 § 26 
Nynäshamns kommunfullmäktige 1995-12-14 § 342 
Tyresö kommunfullmäktige 1995-12-14 § 120 

 
Förbundsordningen har godkänts av:   
Södertälje kommunfullmäktige 1996-12-16 § 27 
 
Tillägg och ändring av förbundsordningen har godkänts av: 
Haninge kommunfullmäktige 1997-02-03 § 4 
Huddinge kommunfullmäktige 1997-02-24 § 13 
Nynäshamns kommunfullmäktige 1997-01-30 § 4 
Tyresö kommunfullmäktige 1997-02-13 § 7 

 
Förbundsordningen har godkänts av:   
Nykvarns kommunfullmäktige 1999-09-27 § 13 
 
Tillägg och ändring av förbundsordningen har godkänts av: 
Haninge kommunfullmäktige 1999-09-06 § 90 
Huddinge kommunfullmäktige 1999-09-27 § 117 
Nynäshamns kommunfullmäktige 1999-08-26 § 111 
Södertälje kommunfullmäktige 1999-11-29 § 22 
Tyresö kommunfullmäktige 1999-09-09 § 76 

 
Förbundsordningen har godkänts av:   
Botkyrka kommunfullmäktige 2004-05-27 § 96 
Salems kommunfullmäktige 2004-05-27 § 24 
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Tillägg och ändring av förbundsordningen har godkänts av: 
Haninge kommunfullmäktige 2004-06-07 § 75 
Huddinge kommunfullmäktige 2004-05-10 § 107 
Nykvarns kommunfullmäktige 2004-04-29 § 49 
Nynäshamns kommunfullmäktige 2004-05-12 § 47 
Södertälje kommunfullmäktige 2004-05-24 § 91 
Tyresö kommunfullmäktige 2004-05-13 § 35 
   
Förbundsordningen har godkänts av:   
Ekerö kommunfullmäktige 2006-06-20 § 42 
   
Tillägg och ändring av förbundsordningen har godkänts av: 
Botkyrka kommunfullmäktige 2006-10-26 § 190 
Ekerö kommunfullmäktige 2006-10-31 § 71 
Haninge kommunfullmäktige 2006-10-16 § 123 
Huddinge kommunfullmäktige 2006-10-09 § 187 
Nykvarns kommunfullmäktige 2006-10-26 § 67 
Nynäshamns kommunfullmäktige 2006-11-07 § 130 
Salems kommunfullmäktige 2006-11-23 § 77 
Södertälje kommunfullmäktige 2006-10-30 § 157 
Tyresö kommunfullmäktige 2006-10-12 § 55 
   
Förbundsordningen har godkänts av:   
Nacka kommunfullmäktige 2009-11-23 Handling 07 
   
Tillägg och ändring av förbundsordningen har godkänts av: 
Botkyrka kommunfullmäktige 2009-11-26 § 190 
Ekerö kommunfullmäktige 2009-12-15 §133 
Haninge kommunfullmäktige 2009-11-16 § 185 
Huddinge kommunfullmäktige 2009-11-09 § 244 
Nykvarns kommunfullmäktige 2009-12-28 § 247 
Nynäshamns kommunfullmäktige 2009-12-09 § 210 
Salems kommunfullmäktige 2009-12-17 § 77 
Södertälje kommunfullmäktige 2009-12-17 § 219 
Tyresö kommunfullmäktige 2009-12-10 § 131 
   
Tillägg och ändring av förbundsordningen har godkänts av: 
Haninge kommunfullmäktige 2018-10-01 § 363 
Huddinge kommunfullmäktige 2018-12-17 § 26 
Nykvarns kommunfullmäktige 2018-11-15 § 99 
Nynäshamns kommunfullmäktige 2018-09-13 § 141 
Södertälje kommunfullmäktige 2018-11-05 § 14 
Tyresö kommunfullmäktige 2018-09-06 § 75 
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 § XX KS/2021:302 

Ändring av sotningsfrister för lokaleldstäder, införande av 
övriga bestämmelser i sotningsfristerna samt ändring av taxa 
gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.

Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff) genomför en översyn av sotnings- och 
brandskyddskontrollverksamheten inom förbundets område. I samband med denna översyn 
föreslås vissa ändringar i föreskrifterna om frister för rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll samt att samtidigt göra ändringar i taxorna gällande rengöring (sotning) 
och brandskyddskontroll. Dessutom finns ett behov av att förtydliga vissa bestämmelser 
inom området genom att föra in dem i föreskrifterna och i taxan. Förbundsdirektionen 
beslutade vid sitt sammanträde den 12 februari 2021 om att ställa sig bakom en ändring av 
sotningsfrister för lokaleldstäder, införande av övriga bestämmelser i sotningsfristerna samt 
ändring av taxa gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 12 augusti 2021.

Förslag till beslut
1.Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige om att  anta 
   Södertörns brandförsvarsförbund förslag gällande frister för rengöring (sotning).

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige om att anta Södertörns 
    brandförsvarsförbund förslag avseende ny taxa gällande rengöring (sotning) 
    och brandskyddskontroll.

3. Kommunstyrelsen beslutar om att föreslå kommunfullmäktige om besluta att 
    föreskriften och taxan ska gälla från och med den 15 oktober 2021.

______________________

Delges:
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelseförvaltningen
Ida Malmborg
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Ändring av sotningsfrister för lokaleldstäder, införande av
övriga bestämmelser i sotningsfristerna samt ändring av
taxa gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. anta Södertörns brandförsvarsförbund förslag gällande frister för rengöring
(sotning).

2. anta Södertörns brandförsvarsförbund förslag avseende ny taxa gällande
rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.

3. föreskriften och taxan ska gälla från och med den 15 oktober 2021.

Sammanfattning av ärendet
Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff) genomför en översyn av sotnings- och
brandskyddskontrollverksamheten inom förbundets område. I samband med denna
översyn föreslås vissa ändringar i föreskrifterna om frister för rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll samt att samtidigt göra ändringar i taxorna gällande rengöring
(sotning) och brandskyddskontroll. Dessutom finns ett behov av att förtydliga vissa
bestämmelser inom området genom att föra in dem i föreskrifterna och i taxan.

Ärendet
Förbundsdirektionen för Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff) beslutade 2021-02-12,
§§ 6 och 7, om ny inriktning för sotningsfrister samt ändring av taxa avseende rengöring
och brandskyddskontroll. Då brandskyddskontroll är en lagstadgad myndighetsutövning
kan inte förbundets direktion självständigt besluta om en sådan taxa, utan beslut måste
fattas av förbundets respektive medlemskommun (Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge,
Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö kommun).

Genom ändringen kan samordningseffekter åstadkommas som förväntas leda till
förbättringar för den enskilde då rengöring och brandskyddskontroll kan ske vid samma
besök samt att nya arbetsmetoder kan användas och större fokus på utförarnas
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arbetsmiljö införas.

Arbetet med översynen innebär b.la också att samtliga avtal med entreprenörer för
rengöring och brandskyddskontroller inom Sbff har sagts upp och ny upphandling
kommer ske. Enligt intern tidplan ska sådan upphandling starta i juni månad 2021 och den
reviderade taxan förväntas kunna ligga till grund för upphandling. Nya avtal med
entreprenörer ska börja gälla per den 1 april 2022.

2014 var senast som taxan för rengöring ändrades sedan 2014, förutom årlig uppräkning
enligt sotningsindex, då Sbff upphandlade uppdragen. I förslaget gällande taxa för
rengöring har vissa avgifter höjts med 20% för att täcka de omkostnader som finns med
nya arbetsmetoder. Sbff har även valt att förenkla taxan så den blir tydligare för
medborgaren. Taxa för brandskyddskontroll ändrades och höjdes år 2019. I förändringen
ingår enbart en justering till nya arbetsmetoder. Dessutom möjliggör ny föreslagen taxa
samordning av sotning och brandskyddskontroll.

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att invända mot Sbffs förslag om ny föreskrift
avseende sotningsfrister, eller gällande den av Södertörns brandförsvarsförbund
föreslagna ändring av taxa gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.
Förvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta
om att anta förslagen samt att dessa börjar att gälla från och med den 15 oktober 2021.

Mats Bergström
Kommundirektör

Ida Malmborg
Kommunsekreterare
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 § XX KS/2021:58 

Revidering av firmatecknare 2021
Kommunstyrelsen fattar årligen beslut om vilka personer som bemyndigas teckna 
kommunens firma och kan underteckna kommunens lån, avtal, köpekontrakt, m.m. På grund 
av personalbyte behöver vissa justeringar av firmatecknare genomföras. Ändringarna 
återfinns i punkt 4,5 och 8.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 12 augusti 2021. 

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende kommunens lån, 
    borgensåtagande och övriga kommungemensamma finansiella avtal, utse
    kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M) eller, vid förfall för denne, 
   kommunstyrelsens vice ordförande Petter Liljeblad (L), i förening med endera av följande 
   personer: kommundirektör Mats Bergström, ekonomichef Siv Jönsson Westerlund eller 
  ekonom Lena Levin.

2. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende kommunövergripande 
   avtal och utlandsbetalningar utse kommundirektör Mats Bergström eller, vid förfall 
   för denne, ekonomichef Siv Jönsson Westerlund, i förening med ekonom Asad Khan.

3. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mats Bergström, eller vid förfall för 
denne, 
   miljö- och samhällsbyggnadschefen Christina Lood att på kommunens vägnar 
underteckna 
   köpekontrakt i ärenden i vilka kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige beslutat om 
   fastighetsförvärv eller fastighetsförsäljning.

4. Kommunstyrelsen utser kommundirektör Mats Bergström, ekonomichef Siv Jönsson 
   Westerlund, ekonom Lena Levin, ekonom Asad Khan, ekonom Linda Ståhl, ekonom Anna 
   Liljegren, ekonom Rosie Jidbacken, ekonom Josefin Nordin och ekonom Maria Johansson 
   att två i förening eller en av dem i förening med en av ekonomiassistenterna Andrzej 
Kazmierczak, Ria Alkhouri, Marie-Louise Olheim, Sara Netzell och Johan Porsin att med 
elektronisk signatur underteckna kommunens bank- och plusgiro (kundnummer M 9843), 
bankärenden, värdehandlingar o dyl.

5. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att med elektronisk signatur
   underteckna kommunens bankgiro (kundnummer 24 23 88) och plusgiro 
   (kundnummer M 4471) och avseende försörjningsstöd mm: kommundirektör 
   Mats Bergström, socialchef Jenny Thorsell, utredare Sandra Momic, verksamhetschef 
   Carina Strandberg, verksamhetschef, myndighetschef Fuad Ganibegovic, enhetschef 
   Emma Nordvall, enhetschef Karl Lindgren, enhetschef Linda Strömberg, enhetschef 
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   Karin Nordenmalm, utredare Jonas Berkow, utredare Daniel Thor, medicinskt ansvarig 
   sjuksköterska Kerstin Pettersson, att två i förening eller en av dessa i förening med 
endera 
   av följande personer: assistent Anita Geber, avgiftshandläggare Nina Pettersson, 
   nämndsekreterare Coumba Sobel-Fall, administratör Marina Furukvist, administratör 
   Lovisa Lidberg, och assistent Åsa Hultberg.

6. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mats Bergström att vid semester eller 
    annan frånvaro utse tillförordnad kommundirektör ur kommunledningsgruppen för att 
    fullgöra de åtaganden som kommundirektör Mats Bergström har som firmatecknare för 
   kommunen.

7. Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektör Mats Bergström skall äga rätt att 
utkvittera 
    för Salems kommun inlämnade värdehandlingar vid Södertälje tingsrätt.

8. Kommunstyrelsen uppdrar åt Andrzej Kazmierczak eller, vid förfall för denne, Lena Levin, 
   Asad Khan, Anna Liljegren, Rosie Jidbacken, Maria Johansson, Josefin Nordin eller 
   Marie-Louise Olheim underteckna kommunens moms och skattedeklarationer.

9. Kommunstyrelsen uppdrar åt chefen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
   Christina Lood/ fastighetschef Filip Tilja att underteckna kommunens 
   fastighetsdeklarationer.

10. Kommunstyrelsen bemyndigar Ulf Haraldsson Birgitta Eklund, Agneta Forsslund, 
      Maria Svartbäck, Janita Wassholm, Eva Sköld, Åse Finnman, Charlotta Öhrvall och 
      Nadja Warg två i förening att med elektronisk signatur underteckna kommunens 
lönefil 
      för lönekörning.

11. Kommunstyrelsen bemyndigar Agneta Forsslund, Birgitta Eklund, Maria Svartbäck 
      och Åse Finnman som behöriga företrädare att lämna in arbetsgivardeklaration på
      individnivå på Skatteverkets hemsida.

12. Kommunstyrelsen beslutar att utse Lennart Kalderén och Mats Bergström till 
      firmatecknare för kommunen, att var för sig underteckna övriga ärenden där 
      kommunens firmatecknare efterfrågas.

______________________

Delges
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelseförvaltningen
Ida Malmborg
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Revidering av firmatecknare för Salems kommun

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende kommunens lån,

borgensåtagande och övriga kommungemensamma finansiella avtal, utse
kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M) eller, vid förfall för denne,
kommunstyrelsens vice ordförande Petter Liljeblad (L), i förening med endera av
följande personer: kommundirektör Mats Bergström, ekonomichef Siv Jönsson
Westerlund eller ekonom Lena Levin.

2. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende
kommunövergripande avtal och utlandsbetalningar utse kommundirektör Mats
Bergström eller, vid förfall för denne, ekonomichef Siv Jönsson Westerlund, i
förening med ekonom Asad Khan.

3. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mats Bergström, eller vid förfall
för denne, miljö- och samhällsbyggnadschefen Christina Lood att på kommunens
vägnar underteckna köpekontrakt i ärenden i vilka kommunstyrelsen/
kommunfullmäktige beslutat om fastighetsförvärv eller fastighetsförsäljning.

4. Kommunstyrelsen utser kommundirektör Mats Bergström, ekonomichef Siv
Jönsson Westerlund, ekonom Lena Levin, ekonom Asad Khan, ekonom Linda
Ståhl, ekonom Anna Liljegren, ekonom Rosie Jidbacken, ekonom Josefin Nordin
och ekonom Maria Johansson att två i förening eller en av dem i förening med en
av ekonomiassistenterna Andrzej Kazmierczak, Ria Alkhouri, Marie-Louise Olheim,

Sara Netzell och Johan Porsin att med elektronisk signatur underteckna
kommunens bank- och plusgiro (kundnummer M 9843), bankärenden,
värdehandlingar o dyl.

5. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att med elektronisk signatur
underteckna kommunens bankgiro (kundnummer 24 23 88) och plusgiro
(kundnummer M 4471) och avseende försörjningsstöd mm: kommundirektör
Mats Bergström, socialchef Jenny Thorsell, utredare Sandra Momic,
verksamhetschef Carina Strandberg, verksamhetschef, myndighetschef Fuad
Ganibegovic, enhetschef Emma Nordvall, enhetschef Karl Lindgren, enhetschef
Linda Strömberg, enhetschef Karin Nordenmalm, utredare Jonas Berkow,
utredare Daniel Thor, medicinskt ansvarig sjuksköterska Kerstin Pettersson, att
två i förening eller en av dessa i förening med endera av följande personer:
assistent Anita Geber, avgiftshandläggare Nina Pettersson, nämndsekreterare
Coumba Sobel-Fall, administratör Marina Furukvist, administratör Lovisa Lidberg,
och assistent Åsa Hultberg.
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6. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mats Bergström att vid semester
eller annan frånvaro utse tillförordnad kommundirektör ur
kommunledningsgruppen för att fullgöra de åtaganden som kommundirektör
Mats Bergström har som firmatecknare för kommunen.

7. Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektör Mats Bergström skall äga rätt att
utkvittera för Salems kommun inlämnade värdehandlingar vid Södertälje
tingsrätt.

8. Kommunstyrelsen uppdrar åt Andrzej Kazmierczak eller, vid förfall för denne,
Lena Levin, Asad Khan, Anna Liljegren, Rosie Jidbacken, Maria Johansson, Josefin
Nordin eller Marie-Louise Olheim underteckna kommunens moms och
skattedeklarationer.

9. Kommunstyrelsen uppdrar åt chefen för miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen Christina Lood/ fastighetschef Filip Tilja att
underteckna kommunens fastighetsdeklarationer.

10. Kommunstyrelsen bemyndigar Ulf Haraldsson Birgitta Eklund, Agneta Forsslund,
Maria Svartbäck, Janita Wassholm, Eva Sköld, Åse Finnman, Charlotta Öhrvall och
Nadja Warg två i förening att med elektronisk signatur underteckna kommunens
lönefil för lönekörning.

11. Kommunstyrelsen bemyndigar Agneta Forsslund, Birgitta Eklund, Maria Svartbäck
och Åse Finnman som behöriga företrädare att lämna in arbetsgivardeklaration
på individnivå på Skatteverkets hemsida.

12. Kommunstyrelsen beslutar att utse Lennart Kalderén och Mats Bergström till
firmatecknare för kommunen, att var för sig underteckna övriga ärenden där
kommunens firmatecknare efterfrågas.

Ärendet
Kommunstyrelsen fattar årligen beslut om vilka personer som bemyndigas teckna
kommunens firma och kan underteckna kommunens lån, avtal, köpekontrakt, m.m. På
grund av personalbyte behöver vissa justeringar av firmatecknare genomföras.
Ändringarna återfinns i punkt 4,5 och 8.

Mats Bergström
Kommundirektör

Ida Malmborg
Kommunsekreterare
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 § XX KS/2021:303 

Redovisning av obesvarade motioner 2021
Enligt kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut 
inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid 
ska det anmälas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar att 
kommunstyrelsen två gånger per år ska redovisa de motioner som inte beretts färdigt. I 
redovisningen ingår samtliga motioner som väckts och inte beretts färdigt.

De tre motioner som ännu inte har besvarats är alla under beredning och kommer besvaras 
inom kort. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 13 augusti 2021.

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

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelseförvaltningen
Ida Malmborg
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Redovisning av obesvarade motioner

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

Ärendet
Enligt kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut
inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid
ska det anmälas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar att
kommunstyrelsen två gånger per år ska redovisa de motioner som inte beretts färdigt. I
redovisningen ingår samtliga motioner som väckts och inte beretts färdigt.

Totalt är 3 motioner för närvarande under beredning.

Mats Bergström
Kommundirektör

Ida Malmborg
Kommunsekreterare



PM
Dnr KS/2021:303

Balanslista över obesvarade motioner 2021

Diarie-
nummer

Motion Motionen
väcktes

Notering

KS/2018:75
Motion - HBTQ-certifiering för ökad respekt och
tolerans för olikheter. Väckt av Mia Franzén (L) 2018-02-22 Under beredning

KS/2019:43
Motion- Inrättande av Miljöstipendium, väckt av
Berit Karlsson (MP) 2019-02-21 Under beredning

KS/2020:309
Motion - Namnbyte av Rönninge gymnasium till
Sten Bergmans gymnasium 2020-10-01 Under beredning
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 § XX KS/2021:207 , KS/2021:333 

Förslag på valdistriktsindelning samt ny vallokal inför allmänna 
val 2022
Inför allmänna valen 2022 har en översyn gjorts av valdistriktens storlek. 
Utgångspunkt har varit valmyndighetens statistik från den 1 mars i år och 
uppskattning av beräknad inflyttning senast våren 2022. Utifrån detta gör 
kommunstyrelseförvaltningen bedömningen att Rönninge södra bör delas upp i två 
distrikt. De två nya valdistrikten föreslås kallas Rönninge sydvästra och Rönninge 
sydöstra.

Varje valdistrikt måste ha en egen vallokal och i och med att det nu tillkommer 
ytterligare ett valdistrikt behöver det då fattas beslut om ytterligare en vallokal till 
Rönninge sydväst. Rönninge Sydöst kommer att ha Rönninge gymnasium som sin 
vallokal. Valnämnden beslutar att Noblaskolans gymnastiksal blir vallokal för det 
föreslagna valdistriktet Rönninge sydväst.

Ärendet behandlades på valnämndens sammanträde den 19 maj 2021 samt i 
delegationsbeslut daterad den 9 september 2021 där nämnden beslutade att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige om att godkänna förändring av 
valdistrikt Rönninge södra samt att utse Noblaskolans gymnastiksal till ny vallokal för 
Rönninge sydväst. 

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna förändringen av 
    valdistrikt Rönninge södra i Salems kommun att gälla från och med allmänna valen 2022.

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att namnge de 
    två nya valdistrikten till Rönninge sydvästra och Rönninge sydöstra.

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att Noblaskolans 
   gymnastikhall ska vara vallokal i det föreslagna valdistriktet Rönninge sydvästra.

______________________

Delges:
Kommunfullmäktige
Akten
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VN § 1 KS/2021:207 

Förslag på ny valdistriktsindelning av Rönninge södra

Inför allmänna valen 2022 har en översyn gjorts av valdistriktens storlek. Utgångspunkt har 
varit valmyndighetens statistik från den 1 mars i år och en uppskattning av beräknad 
inflyttning senast våren 2022. Det finns även önskemål från boende på Engelsbergsvägen 
samt delar av Centralvägen, Fiskaruddsvägen samt ytterligare några fastigheter i deras 
närhet, som idag tillhör valdistriktet Rönninge centrum med omnejd och röstar i 
Skogsängsskolan, att få överföras till Rönninge södra så att de får rösta i Gymnasiet. 

Allt detta sammantaget kommer att få till konsekvens att antalet röstberättigade i Rönninge 
södra säkert kommer att överstiga 2 000 till september 2022 varav 
kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att Rönninge södra därför bör delas upp i 
två distrikt. De två nya valdistrikten föreslås kallas Rönninge sydvästra och Rönninge 
sydöstra. 

För att förenkla uppdelningen utan att något av de två nya distrikten blir för litet föreslår 
förvaltningen vidare att Gustavslundsvägen och Dalsrovägen (samt två fastigheter på 
Uttringevägen) flyttas från Rönninge norra till Rönninge södra före klyvningen. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 10 maj 2021. 

Valnämndens beslut
1. Valnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta: 

Godkänna förändringen av valdistrikt Rönninge södra i Salems kommun att gälla från 
och med allmänna valen 2022. 

2. Valnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att namnge 
de två nya valdistrikten till Rönninge sydvästra och Rönninge sydöstra

3. Valnämnden ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma till 
valnämnden med förslag på lämpliga vallokaler. 

______________________
Delges:
Kommunstyrelsen 
Arkiv
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Kommunstyrelseförvaltningen
Ida Malmborg
Kommunsekreterare

Valnämnden

Valdistriktsindelning för allmänna val 2022

Förslag till beslut
1. Valnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta:

Godkänna förändringen av valdistrikt Rönninge södra i Salems kommun att gälla
från och med allmänna valen 2022.

2. Valnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
namnge de två nya valdistrikten till Rönninge sydvästra och Rönninge sydöstra.

Sammanfattning av ärendet
Inför allmänna valen 2022 har en översyn gjorts av valdistriktens storlek. Utgångspunkt
har varit valmyndighetens statistik från den 1 mars i år och uppskattning av beräknad
inflyttning senast våren 2022. Utifrån detta gör kommunstyrelseförvaltningen
bedömningen att Rönninge södra bör delas upp i två distrikt. De två nya valdistrikten
föreslås kallas Rönninge sydvästra och Rönninge sydöstra.

Ärendet
Valkretsen består av ett eller flera valdistrikt. Det är valdistrikten som är de minsta
”byggstenarna” i valgeografin och de utgör grunden för valkretsarna och valområdena.
Varje valdistrikt har en vallokal. Valdistriktens storlek och omfattning anpassas för att få
en jämn och smidig tillströmning av väljare till vallokalerna.

Enligt 4 kap 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000
röstberättigade. Ett valdistrikt får ligga utanför intervallet 1000-2000 endast om det finns
särskilda skäl.

Sådana skäl skulle kunna vara att valdistriktet är geografiskt svårtillgängligt eller att
valdistriktet väntas öka/minska sin folkmängd inom kort. Endast om det finns synnerliga
skäl får ett valdistrikt omfatta färre än 300 röstberättigade. Denna nedre gräns är satt
med hänsyn till att skyddet för valhemligheten ska kunna bibehållas.

Hänsyn ska tas till eventuella framtida kända förändringar såsom utflyttningar,
nybyggnationer etc.

Valdistrikt Rönninge södra
Rönninge södra har idag nästan 2 000 röstberättigade. I distriktet pågår byggnationer
som troligtvis kommer innebära att ytterligare röstberättigade kommer att tillkomma.
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Det finns vidare ett önskemål från boende på Engelsbergsvägen samt delar av
Centralvägen, Fiskaruuddsvägen samt ytterligare några fastigheter i deras närhet, som
idag tillhör valdistriktet Rönninge centrum och röstar i Skogsängsskolan, att få överföras
till Rönninge södra så att de får rösta i Gymnasiet. Att detta sammantaget kommer att få
till konsekvens att antalet röstberättigade i Rönninge södra säkert kommer att överstiga
2 000 till september 2022. Förvaltningen föreslår därför att Rönninge södra delas upp i
två nya valdistrikt.

Förvaltningen har varit i kontakt med Länsstyrelsen har gjort bedömningen att två nya
valdistrikten kan ha färre än 1 000 röstberättigade - så länge som de inte understiger 800
röstberättigade i något av distrikten.

För att säkerställa att inget av de två nya distrikten blir för litet föreslår förvaltningen
ändå att Gustavslundsvägen och Dalsrovägen (samt två fastigheter på Uttringevägen
flyttas från Rönninge Norra till Rönninge södra före klyvningen.

De två nya valdistrikten föreslås kallas Rönninge sydvästra och Rönninge sydöstra.

Vid beslut om ytterligare ett valdistrikt behöver det även kompletteras med ytterligare en
vallokal. Kommunstyrelseförvaltningen kommer att återkomma med förslag på en lämplig
lösning.

Finansiering
Ytterligare ett valdistrikt innebär även ytterligare en vallokal. Med ytterligare en vallokal
tillkommer det kostnader för att exempelvis utrusta vallokalen samt fler valarbetare.

Mats Bergström
Kommundirektör

Ida Malmborg
Kommunsekreterare

.
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Kommunstyrelseförvaltningen
Ida Malmborg
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Förslag på en ny vallokal till det föreslagna valdistriktet
Rönninge sydvästra

Förslag till beslut
Valnämnden föreslå kommunstyrelsen att föreslår kommunfullmäktige att besluta om att
Noblaskolans gymnastikhall ska vara vallokal i det föreslagna valdistriktet Rönninge
sydvästra.

Sammanfattning av ärendet
Inför allmänna valen 2022 har valnämnden gjort en översyn av valdistriktens storlek. och
beslutade också vid sitt sammanträde den 19 maj 2021 om att föreslå kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige att valdistriktet Rönninge södra delas upp i två distrikt. De
två nya valdistrikten föreslås kallas för Rönninge sydvästra och Rönninge sydöstra.

Varje valdistrikt måste ha en egen vallokal och i och med att det nu tillkommer ytterligare
ett valdistrikt behöver det då fattas beslut om ytterligare en vallokal till Rönninge sydväst.
Rönninge Sydöst kommer att ha Rönninge gymnasium som sin vallokal.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår valnämnden att besluta om att Noblaskolans
gymnastiksal blir vallokal för det föreslagna valdistriktet Rönninge sydväst.

Ärendet
Valkretsen består av ett eller flera valdistrikt. Det är valdistrikten som är de minsta
”byggstenarna” i valgeografin och de utgör grunden för valkretsarna och valområdena.
Varje valdistrikt har en vallokal. Valdistriktens storlek och omfattning anpassas för att få
en jämn och smidig tillströmning av väljare till vallokalerna.

Kommunstyrelseförvaltningen och valnämndens ordförande har besökt ett antal olika
alternativ och gjort en utvärdering av vilket som skulle vara det bättre alternativet.
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Rönninge gymnasium
Det är fullt möjligt att två valdistrikt delar på samma fysiska byggnad - så länge som det
finns en tydlig uppdelning och tydlighet var den röstande ska gå för att komma till sitt
valdistrikt.
En fördel med Rönninge gymnasium är det är en väletablerad vallokal. En nackdel ärt att
vissa av de röstande får ganska långt till vallokalen (dock inte längre än före delningen).

Rönninge skola
Rönninge skola har för ändamålet bra lokaler , med bra tillgänglighet. Dock ligger lokalen
geografiskt dåligt till.

Toredalsgårdens förskola
Har bra lokaler där det går att skilja på de som är på väg in och de som är på väg ut. Det
kan dock bli trångt med valbås och utrymme för valförrättare.

Noblaskolan gymnastiksal
Noblaskolan drivs av en fristående aktör. Men Salems kommun har tillgång och möjlighet
att boka skolans gymnastiksal. Det är en stor lokal där det går att säkerställa att röstande,
valförättare och valbås får plats. Det är även möjligt att få ett bra flöde där de som har
röstat kan lämna lokalen genom en separat utgång. Noblaskolan har även ett bra
geografiskt läge i valdistriktet. Lokalen är tillgänglighetsanpassad.

En nackdel är att golvet måste täckas med skyddspapp.

Mats Bergström
Kommundirektör

Ida Malmborg
Kommunsekreterare
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 § XX KS/2021:325 

Rekommendation om att anta Överenskommelse om 
samverkan inom patientnämndsverksamhet

Storsthlms styrelse beslutade på sammanträdet den 11 mars år 2021 att rekommendera 
kommunerna i länet att anta överenskommelse om samverkan inom 
patientnämndsverksamhet. 

Kommunerna i Stockholms län rekommenderas att anta reviderad överenskommelse om 
samverkan inom patientnämndsverksamhet. Överenskommelsen innehåller vissa 
förtydliganden och uppdatering av laghänvisningar mot tidigare överenskommelse. 
Överenskommelsen har kompletterats med en beskrivning av Storsthlms roll, där Storsthlm 
ska företräda kommunerna på en länsövergripande nivå avseende uppföljning och 
utvärdering. 

Beräkningsmodellen i reviderad överenskommelse har gjorts om så att ersättningen fördelas 
mellan kommunerna är beräknat på hela kommunens befolkning och inte som tidigare 
baserat på befolkning över 65 år. 

Att ha en patientnämnd i kommunen skulle innebära högre kostnader, för bland annat 
sammanträden, kostnader för tjänstemän och för att ha en förvaltning. 

Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde den 17 maj 2021 och där nämnden 
beslutade att föreslår kommunstyrelsen att anta överenskommelse om samverkan inom 
patientnämndsverksamhet. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta överenskommelse om samverkan inom 
patientnämndsverksamhet. 

______________________
Delges
Storsthlm
Socialnämnden 
Akten
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering: 

Kostnaden ökar med ca 11 000 kr då fördelningen av kostnaderna har fördelats på 

antal invånare i kommunen, och inte som tidigare på antal persone över 65 år. 

Bilaga: 

Rekommendation om att anta överenskommelsen. 

Förslag till överenskommelsen. 

Bilaga 1 Exempel på ersättningsnivå till patientnämnden 

Patientnämnden summerar kort 2020 

Delges: 

Akten 

Biblioteket 

Revisorer 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Kommunstyrelsen 
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 § XX KS/2021:327 

Rapportering av gynnande beslut enligt Sol och LSS, 1:a 
kvartalet 2021 som ej verkställts

Kommunerna har enligt 16 kapitlet 6f § Sol (socialtjänstlagen), 28 f § lSS (lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade) samt 16 kapitlet 6h § Sol skyldighet att rapportera 
gynnande beslut som inte verkställts. Rapporteringen avser ÄO (äldreomsorg), OF (omsorg till 
personer med funktionsnedsättning) och IFO (individ- och familjeomsorg).

Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde den 17 maj 2021 och där nämnden 
beslutade att föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av gynnande beslut 
enligt Sol och LSS, 1:e kvartalet 2021 som ej verkställts. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av gynnande 
beslut enligt Sol och LSS, 1:e kvartalet 2021 som ej verkställts. 

______________________

Delges:
Kommunfullmäktige
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 § XX KS/2021:329 

Äskande medel KS till förfogande utvecklingsledare kansliet 
2021

Kansliet äskar medel för tillsatt tjänst som utvecklingsledare från kommunstyrelsens medel 
till förfogande för år 2021. Rekryteringen är gjord i överenskommelse med 
budgetberedningen och budgetmedel finns beviljade som en del av kansliets ordinarie 
budget från år 2022 och framåt.

Utvecklingsledaren ska vara delaktig i att driva och leda kommunövergripande projekt 
(exempelvis ledarskapsutveckling och digitalisering) samt strategiska utvecklingsfrågor. 
Beräknad kostnad för lön under år 2021 är 780 tkr. Kansliet äskar att medel ska överföras till 
ansvar 1111 - Styrning, från ansvar 11491 - KS förfogande.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 10 augusti 2021.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överföra 750 tkr från Kommunstyrelsens medel till förfogande 
till Kansliet för tjänsten utvecklingsledare.

______________________

Delges:
Ekonomienheten 
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Kommunstyrelseförvaltningen
Katarina Sjödin
Verksamhetscontroller

Kommunstyrelsen

Äskande av medel till tjänst

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överföra 750 tkr från Kommunstyrelsens medel till
förfogande till Kansliet för tjänsten utvecklingsledare.

Ärendet
Kansliet äskar medel för tillsatt tjänst som utvecklingsledare från kommunstyrelsens
medel till förfogande för år 2021. Rekryteringen är gjord i överenskommelse med
budgetberedningen och budgetmedel finns beviljade som en del av kansliets ordinarie
budget från år 2022 och framåt.

Utvecklingsledaren ska vara delaktig i att driva och leda kommunövergripande projekt
(exempelvis ledarskapsutveckling och digitalisering) samt strategiska utvecklingsfrågor.

Beräknad kostnad för lön under år 2021 är 780 tkr. Kansliet äskar att medel ska överföras
till ansvar 1111 - Styrning, från ansvar 11491 - KS förfogande.

Finansiering
Ny finansiering behövs ej, medel till förfogande finns avsatta.

Mats Bergström
Kommundirektör

Katarina Sjödin
Verksamhetscontroller

Bilagor

Delges

Ekonomienheten

Verksamhetscontroller KSF
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 § XX KS/2021:211 

Adjungering till styrgruppen för “Salems stadskärna”
Lennart Kalderén (M) har tidigare meddelat att han kommer att lämna uppdraget som 
kommunstyrelsens ordförande i slutet av februari 2022. 

Rickard Livén (M) har av Moderaterna i Salem nominerats till att efterträda Lennart 
Kalderén (M) som kommunstyrelsens ordförande. 

För att säkerställa största möjliga kontinuitet i projektet “Salems stadskärna” föreslås 
kommunstyrelsen att besluta om att adjungerar Rickard Livén (M) till styrgruppen för 
“Salems stadskärna”.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om att adjungera Rickard Livén (M) till styrgruppen för “Salems 
stadskärna” från och med oktober 2021. 

______________________

Delges:
Salems stadskärnas styrgrupp
Rickard Livén (M)
Akten
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 § XX KS/2021:211

Förvärv av fastigheten Salem 5:13 (Säby torg)

Fastigheten Salem 5:13 kallas i dagligt tal för Säby torg och utgörs av marken belägen mellan 
nuvarande kommunhuset och Salems köpcentrum. Fastigheten rymmer inga byggnader. Den 
ägs idag av Stockholms stad. Såvitt känt finns inget arrendeavtal, tomträttsavtal eller 
liknande mellan Salems kommun Stockhoms stad men Salems kommun disponerar och 
sköter marken.

I den strukturplan som kommunstyrelsen beslutat ska gälla som utgångspunkt för arbetet 
med projektet Salems stadskärna är den aktuella marken definierad som torgyta och gränsar 
till föreslagen ny bebyggelse på dels kommunhustomten (Salem 5:31)och dels ny bebyggelse 
på Murgrönantomten (del av Salem 5:14). Stockholms stad har genom sitt 
exploateringskontor låtit meddela att man är villig att sälja Salem 5:13 till Salems kommun. 
Enligt gällande reglemente för kommunstyrelsen skall förvärv av fastighet med en 
köpeskilling om under 2 mnkr godkännas av kommunstyrelsen. 

Förvaltningen rekommenderar att kommunen köper fastigheten Salem 5:13 för ca 641 tkr. 
Den politiska styrgruppen för Salems stadskärna har enhälligt ställt sig bakom förvaltningens 
förslag att kommunen förvärvar den aktuella fastigheten.

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att kommunen ska 
   förvärva fastigheten Salem 5:13 från Stockholms stad till ett pris om ca 641 tkr. 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommundirektören i uppdrag 
    att underteckna nödvändiga avtal och andra handlingar som krävs för att 
    genomföra affären.

______________________

Delges
Salems stadskärnas styrgrupp
Ekonomienheten
Stockholms stad
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Alarik von Hofsten
Inhyrd projektchef - Salems stadskärna

Kommunstyrelsen

Förvärv av fastigheten Salem 5:13 (Säby torg)
Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att kommunen ska förvärva fastigheten Salem 5:13 
från Stockholms stad till ett pris om ca 641 tkr. 

2. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att underteckna nödvändiga 
avtal och andra handlingar som krävs för att genomföra affären. 

Ärendet
Enligt gällande reglemente för kommunstyrelsen skall förvärv av fastighet med en 
köpeskilling om under 2 mnkr godkännas av kommunstyrelsen.  

Fastigheten Salem 5:13 kallas i dagligt tal för Säby torg och utgörs av marken belägen 
mellan nuvarande kommunhuset och Salems köpcentrum. Fastigheten rymmer inga 
byggnader. Den ägs idag av Stockholms stad. Såvitt känt finns inget arrendeavtal, 
tomträttsavtal eller liknande mellan Salems kommun Stockhoms stad men  Salems 
kommun disponerar och sköter marken.

I den strukturplan som kommunstyrelsen beslutat ska gälla som utgångspunkt för 
arbetet med projektet Salems stadskärna är den aktuella marken definierad som torgyta 
och gränsar till föreslagen ny bebyggelse på dels kommunhustomten (Salem 5:31)och 
dels ny bebyggelse på Murgrönantomten (del av Salem 5:14). 

Stockholms stad har genom sitt exploateringskontor låtit meddela att man är villig att 
sälja Salem 5:13 till Salems kommun.  Salems kommun lät år 2017 konsultbolaget Svefa 
göra en värdering av fastigheten. Svefa bedömde då värdet till 600 tkr. Värderingen 
bifogas ärendet. Stockholms Stad har accepterat värderingen som underlag för en affär 
under förutsättning  att priset räknas upp med KPI från värdetidpunkten till idag vilket 
ger ett pris på ca 641 tkr. Den typen av uppräkning är kutym i branschen och får anses 
vara skälig. 

Formellt inkluderar fastigheten även de inglasade delarna av “gågatorna” i köpcentrum. 
De delar av fastigheten som består av anläggningar i form av inglasade galleriadelar är 
upplåtet som officialservitut till Salem 5:7 och Salem 5:8. Servitutet påverkas inte av 
detta förvärv utan lever kvar.
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Förvaltningens bedömning
I det fortsatta planeringsarbetet för Salems stadskärna är det fördelaktigt om kommunen 
är formell ägare till fastigheten Salem 5:13. Det möjliggör dels större frihet i planeringen 
av hur torgytan ska disponeras, dels skapas större handlingsfrihet för kommunen när det 
gäller detaljutformningen av kommunalhustormen och Murgrönantomten som så 
småningom planeras att säljas för bostadsbyggnation

Förvaltningen rekommenderar därför att kommunen köper fastigheten Salem 5:13 för ca 
641 tkr. 

Den politiska styrgruppen för Salems stadskärna har enhälligt ställt sig bakom 
förvaltningens förslag att kommunen förvärvar den aktuella fastigheten.

Mats Bergström
Kommundirektör

Christina Lood
Förvaltningschef

Bilagor
Bilaga 1. Planeringsavtal med HSB Produktion i Södertälje HB
Bilaga 2.  Plankostnadsavtal med HSB Produktion i Södertälje HB



 

 

Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm, Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

 

Värdebedömning 

(kortfattad och förenklad redovisning) 

Salem 5:13 
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Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm, Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

1.1 Värderingsobjekt 
Värderingen avser ett bedömt värde av Salem 5:13 enligt nuvarande användning och plan. 

1.2 Uppdragsgivare  

Värderingsuppdraget har erhållits av Salems kommun, genom Martin Mansell.  

1.3 Syfte och värdetidpunkt 
Detta värdeutlåtande syftar till att bedöma marknadsvärdet av berörd fastighet inför eventuellt förvärv. Med 

marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden vid en viss 

given värdetidpunkt. Se även avsnitt särskilda förutsättningar nedan. 

1.4 Värdetidpunkt 
Värdetidpunkt är september månad 2017.  

1.5 Allmänna villkor 
För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan. 

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska marknaden 

och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna villkoren 

återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning.  

De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtandet vad 

gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värderingsobjektets 

tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade bedömningar av framtida 

händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas.  

Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgivaren/fastighets-

ägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller ofullständiga. 

1.6 Särskilda förutsättningar 
Bedömt värde beaktar inte eventuella förväntningar om utökad eller ändrad byggrätt utan bedömt värde utgår 

från gällande detaljplan.  

Bedömt totalvärde gäller under förutsättning att möjlig utökning av befintlig centrumdel bedöms rimlig.  

1.7 Besiktning och värderingsunderlag 
Värderingsobjektet har översiktligt besiktigats av Jimmie Nordensky NAI Svefa under september månad 2017.  

Härutöver har följande material och information inhämtats som värderingsunderlag: 

Följande offentliga källor har använts:  

• Fastighetsregistret 
• Fastighetstaxeringsregistret 
• Planinformation 

 
I övrigt har indata bedömts med stöd av statistik och erfarenhet.  
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Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm, Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

2 Värderingsobjektet 

2.1 Läge och kort objektsbeskrivning  
Värderingsobjektet Salem 5:13 utgör i dagsläget del av Salems centrum och består delvis av inglasade delar 

avgallerian och delvis av tillhörande torg.  

   
Fastigheten Salemm salem 5:13.  

2.2 Planförhållanden 
Enligt gällande stadsplan för Salems centrum är fastigheten avsedd för allmänt ändamål.  Planen beslutades i KF 

1986-12-18. Laga kraft 1987-01-21 och genomförandetiden har gått ut. Planen medger bebyggelse i för 

centrumbebyggelse en plushöjd om 43,5 meter vilket bedöms medföra bebyggelse i ett plan.  

 
Berörd del av detaljplan för värderingsobjektet.  

2.3 Lagfaren ägare 
Lagfaren ägare framgår av bifogat fastighetsdatautdrag. 
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Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm, Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

2.4 Fastighetsrättsliga förhållanden 
De delar av fastigheten som består av anläggningar i form av inglasade galleriadelar är upplåtet som 

officialservitut till Salem 5:7 och Salem 5:8.  

 
Bildat officialservitut till last för Salem Salem 5:13.  

2.5 Sammanfattning förutsättningar värderingsobjektet 
Delar av värderingsobjektet är del av en samfällighet (gemensamhetsanläggning) och 5:13 är enbart belastad av 

detta. Det som återstår är nuvarande torgdelen. Berörd del att utgöra ett värderingsobjekt utgör således en 

torgyta om ca 800 kvm TA, se gulmarkering nedan.  
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Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm, Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

3 Värderingsmetodik 

3.1 Värderingsmetoder 
Värdering av denna typ av fastigheter sker vanligen genom en ortsprismetod, där jämförelser görs med noterade 

priser vid försäljningar av så långt möjligt jämförbar mark. Som komplement kan även en indirekt ortsprismetod 

(exploateringskalkyl) användas där slutsatser om kvartersmarkens värde dras utifrån värdet efter en färdigställd 

exploatering minskat med beräknade återstående exploateringskostnader, försäljningsomkostnader etc. För 

råmark ska härutöver även avdrag göras för planrisk, sannolik väntetid till exploatering m.m. 

4 Värdering mark för centrumändamål 

4.1 Ortsprisundersökning mark för handel/centrumändamål, 
värdering enligt direkt ortsprismetod 

Efter att ha studerat köp av mark för handel i Storstockholm bedömer vi att det främst är följande 

köp/markanvisningar som lägesmässigt och i avseende till värdetidpunkt är jämförbara med värderingsobjektet. 

Köpen är redovisade exklusive anslutningsavgift för VA och exklusive gatukostnader inom kvartersmark om 

inget annat framgår.  

Köp 
Nr. 

Kommun 
& Område Areal Köpdatum Planförhållanden 

Byggrätt enligt 
plan (alt st 

BTA) 
Köpesumma  

(kr/st alt BTA) 
Köpesumma  

(kr/kvm 
markareal) 

1635 Stockholm 
Kista  augusti-15 

Markanvisning för ny 
bebyggelse inom Skalholt 1 i 
Kista. Totalt ca 48 000 kvm 
BTA varav 4 520 kvm BTA 

handel och ca 44 000 kvm ljus 
BTA bostäder. 

 4 520  5 000  

1719 Stockholm 
Norra Djurgårdsstaden  juni-14 

JR köper mark för 
nyproduktion av 

centrumbyggnad omfattande 
preliminär yta 624 kvm BTA 

  624  6 500  

1721 Stockholm 
Ropsten  november-15 

Tidig markreservation. 
Stockholms kommun och 
Wallenstam är överens om 
indikativa markpriser för 
utveckling av Ropsten. 

  1  12 000  

1851 Solna 
Solnavägen  maj-15 

Principöverenskommelse för 
blivande handelsbyggrätter, ca 

800 kvm ljus BTA 
  800  6 500  

1853 Solna 
Bergshamra  juni-15 

Principöverenskommelse 
gällande ny planläggning för 

ca 2 500 kvm BTA livsmedel. 
 2 500  3 500  

1635 Stockholm 
Kista  augusti-15 

Markanvisning för ny 
bebyggelse inom Skalholt 1 i 
Kista. Totalt ca 48 000 kvm 
BTA varav 4 520 kvm BTA 

handel och ca 44 000 kvm ljus 
BTA bostäder. 

 4 520  5 000  

1820 Stockholm 
Vinsta Industriområde  december-15 

Tomträtt. Markanvisning för 
"Centrum", där handel 

bedöms uppgå till 50 procent 
av totalt 35 000 kvm BTA. 

 17 500  4 500  

2109 Järfälla 
Barkarbystaden  juli-16 

Överenskommelse för lokaler 
för centrumändamål. Priset 

för lokaler längs huvudgatan 
och torg uppgår till 3 500 
kr/kvm ljus BTA och för 

lokaler längs lokalgata 2 750 
kr/kvm BTA. 

 1 200  3 500  
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2186 Upplands-Bro 
Brunna 

 132 
000 december-16 

Castellum förvärvar fastighet 
om ca 132 000 kvm TA av 
Kilenkrysset. Byggrätten 

inom fastigheten uppgår till 
totalt ca 60 000 kvm BTA. 

 60 000  3 417  1 553 

2351 Järfälla 
Veddesta  april-17 

Markanvisning till Serneke 
för Veddesta etapp 3. 

Markpriset avser handel och 
restaurang för lokaler med en 
sammanhängande yta större 

än 2 250 kvm. 

  1  3 000  

2960 Nacka 
Orminge centrum  oktober-16 

Markanvisningstävling 
avseende bostäder, handel och 
parkering i Orminge centrum. 

  1  3 000  

4.2 Slutsats bedömt värde mark för centrumändamål 
Hyrorna (och i förlängningen byggrättsvärdet för handel/lokaländamål) är generellt starkt påverkade av dess 

mikroläge och vilket potentiellt flöde av människor som butikerna/restaurangerna och jämförbara ändamål 

kommer att exponeras mot vilket i sin tur avgör dess omsättningspotential. Även lokalens utformning och 

storlek påverkar i hög grad. Utifrån ortsprismaterialet ovan bedöms markvärden för centrumändamål inom 

berörd del av värderingsobjektet sammantaget till ca 3 000 kr/kvm ljus BTA.  

4.3  Värdepåverkan av möjlig ti llskottsmark 
Det är svårt att åskådliggöra några större ytor inom värderingsobjektet som vore direkt lämpliga att utöka 

befintligt centrum. Marginaleffekten av att tillskapa en mindre utökning av handelslokaler kan dessutom bli 

dålig då kostnader för att flytta fasader kan bli höga i relation till den extra uthyrbara yta som tillskapas. Det 

bedöms finnas begränsade möjligheter till att erhålla någon större tillkommande byggrätt med hänsyn till 

Torgets utformning och intilliggande bebyggelse.  Utöver möjlighet att skapa ytterligare byggrätt finns generellt 

möjligs intäkter på torg i form av tillfälliga markupplåtelser till fasta och icke fasta saluplatser eller uteservering 

exempelvis.  

Sammantaget bedöms torgytan motivera ett genomsnittsvärde applicerat på ca 25 % av uppmätt yta. Med ett 

bedömt genomsnittvärde enligt ovan ges 3 000 kr/kvm ljus BTA x 800 kvm x 0,25 = 600 000 kr.  
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5 Resultat 

5.1 Resultat  
Värde bedömt enligt ortsprismetod: ca 600 000 kr 

5.2 Marknadsvärde 
Mot bakgrund av vad som redovisats ovan bedöms värderingsobjektet Salem Salem 5:13 marknadsvärde vid 

värdetidpunkten september 2017 slutligen till: 

 

600 000 kr 
Sexhundratusen kronor 

Vilket ger följande nyckeltal: 

Ovan bedömda värde gäller utifrån särskilda förutsättningar som ges i avsnitt 1.6. 

 

Stockholm 2017-09-19 

                                                 

 

 

 

 

Jimmie Nordensky    

Civilingenjör    

Av Samhällsbyggarna    

auktoriserad fastighetsvärderare    

 

Bilagor 

Bilaga 1 Bilder 

Bilaga 2 Fastighetsutdrag 

Bilaga 3 Allmänna villkor för värdeutlåtande 
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FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

SALEM SALEM 5:13
Nyckel: 010331411

2004-02-23 2017-09-14

Församling
Okänd
Socken: Salem

LÄGE, KARTA
Område N(SWEREF 99) E(SWEREF 99) N(Lokalt) E(Lokalt) Registerkarta
1 6565782.5 657966.0 SALEM

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 1807 kvm 1807 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
802000-8598
STOCKHOLMS KOMMUN/ EXPLOATERINGSKONTORET
BOX 8189
104 20 STOCKHOLM
Köp: 1899-09-18
Köpeskilling: Ingen redovisad köpeskilling.
Lagfartsanmärkning: Anmärkning Akt: 84/28040

1/1 1901-01-16 01/17

ANTECKNINGAR, INSKRIVNINGAR och INTECKNINGAR
Fastigheten är gravationsfri.

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Stadsplan: SALEMS CENTRUM 1987-01-21

Genomf. slut: 1992-06-30
0128-P87/0121
0128  82-41

RÄTTIGHETER
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig.
Ändamål Rättsförhållande Rättighetstypberörkrets Rättighetsbeteckning
UTRYMME Last Officialservitut 0128-02/33.1
VÄG Last Officialservitut 01-SAE-697.1

TAXERINGSINFORMATION
Taxeringsenhet Uppgiftsår Taxeringsår
INDUSTRIENHET, GATU-/PARKMARK
(498) 316529-9

2016 2013

Utgör taxeringsenhet och omfattar hel
registerfastighet.
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
802003-0956 1/1 Lagfaren/Tomträttsinneh. Ideella föreningar
STOCKHOLMS STADS
FASTIGHETSKONTOR
BOX 8312
104 20 STOCKHOLM

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER
Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Avstyckning 1967-06-29 01-SAE-697
Fastighetsreglering 1987-10-27 0128-87/7
Fastighetsreglering 1987-12-23 0128-87/12
Fastighetsreglering 1992-02-03 0128-91/15
Anläggningsåtgärd 2003-01-17 0128-02/33
Tekniska åtgärder Datum Akt
Nybyggnadskarta 0000-00-00 0128K-N2163
Nybyggnadskarta DEL AV 0000-00-00 0128K-N2099
Nybyggnadskarta DEL AV 0000-00-00 0128K-N2100

URSPRUNG
SALEM SALEM 5:1

Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING SALEM SALEM  5:13
NAI Svefa, Mäster Samuelsgatan 60, 103 66 STOCKHOLM, Tel: +46 (0)10-603 86 00

Sidan 1 av 3
2017-09-16 23:55



TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
A-SALEM SÖDERBY 5:81 1982-11-01 0127-82/15

Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING SALEM SALEM  5:13
NAI Svefa, Mäster Samuelsgatan 60, 103 66 STOCKHOLM, Tel: +46 (0)10-603 86 00

Sidan 2 av 3
2017-09-16 23:55



KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:1000; fastighet:text,fastighet:granser; A4, Portrait

Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING SALEM SALEM  5:13
NAI Svefa, Mäster Samuelsgatan 60, 103 66 STOCKHOLM, Tel: +46 (0)10-603 86 00

Sidan 3 av 3
2017-09-16 23:55
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE 
 
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, 
FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, 
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. 
Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande 
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande; 
 
 
1 Värdeutlåtandets omfattning 
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och 
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter 
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut-
drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 

 
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 

värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads-
tillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad 
som framgår av utlåtandet.  

 
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 

Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom 
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, 
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och 
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden 
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa 
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats 
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret 
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren 
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal 
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighets-
ägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet 
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra 
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte är föremål för tvist i något avseende.  

 
2 Förutsättningar för värdeutlåtande 
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in-

samlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller 
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har 
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats 
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts 
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av 
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 

genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde-
raren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem 
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats 
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara 
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk 
Standard”. 

 
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 

nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall 
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga 
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar 
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags-
givaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga 

myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom 
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig-
hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut-
låtandet.  

 
3 Miljöfrågor 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane-
ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig 
belastning. 

 
3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren 

inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller 
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är 
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av 
sanering eller att det föreligger någon annan form av 
miljömässig belastning. 

 
4 Besiktning, tekniskt skick 
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) 

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär 
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att 
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens under-
sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-
objektet förutsätts ha det skick och den standard som okulär-
besiktningen indikerade vid besiktningstillfället.  

 
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara 

förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, 
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för 
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella 

kunskaper för att upptäcka. 
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg-

nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller 
elektriska komponenter. 

 
5 Ansvar 
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från 
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värde-
ringen). 

 
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värde-
ringstidpunkten. 

 
6 Värdeutlåtandets aktualitet 
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets 

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning 
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten 
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlå-
tandet. 

 
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 

redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån 
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar 
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebe-
dömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida 
kassaflödes- och värdeutveckling.  

 
7 Värdeutlåtandets användande 
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte 
som anges i utlåtandet. 

 
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar 

värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan 
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. 
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje 
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller 
uppgifter i detta. 

 
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 

refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde-
ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt 
utlåtandet skall återges. 
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