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Kommunstyrelsen

Nr. 1

§ XX KS/2022:20

Rubrik

Anmälningsärenden
- Protokoll KSTU 2022-04-20
- Protokoll KSTU 2022-05-18
- Protokoll KLN 2022-04-04
- Protokoll KLN 2022-04-19
- Protokoll KLN 2022-05-16
- Minnesanteckningar KSAU 2022-05-16
- Södertörns brandförsvarsförbunds årsredovisning 2021
- Huddinge kommuns beslut om ansvarsfrihet för Södertörns brandförsvarsförbund
- Rapport om personuppgiftsincident

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

https://drive.google.com/drive/folders/1-vTRNMVHhheyGWN3i5B3OfnNTAt5nqiQ?usp=sharing
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Kommunstyrelsens tekniska utskott

Nr. 2

§ XX KS/2022:141

Delegationsbeslut

Delegationsbeslut
- Beslut om möjlighet till utökat avgångsbidrag
- Tilldelningsbeslut gällande projektledare bygg
- Tilldeningsbeslut gällande bygglovssystem
- Tilldelningsbeslut gällande planarbete och planeringsarkitekttjänster
- Tilldelningsbeslut gällande trafikutredning
- Tilldelningsbeslut gällande lokalvård
- Tilldelningsbeslut gällande totalentreprenad renovering av plaskdamm

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

https://drive.google.com/drive/folders/16CmxLJEA0ILBFl6LFh67yfPslInaDX5y?usp=sharing
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

Nr. 3

 § X KS/2022:112

Revidering av Avgifter för kopior, avskrifter med mera av 
allmänna handlingar

Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att revidera styrdokumentet antaget av 
kommunfullmäktige 2018-09-27 § 40 avseende Avgifter för kopior, avskrifter med mera av 
allmänna handlingar.

Utöver språket har även innehållet setts över utifrån att den som begär ut en allmän handling 
kan bli förvirrad beträffande kostnaden. Främst avser det nuvarande § 4 där det anges att 
elektroniska handlingar ska tillhandahållas utan kostnad. En ny p. 5 har lagts till som tydliggör 
när en allmän handling kan lämnas ut utan kostnad.

I tryckfrihetsförordningen regleras bland annat vad som är en allmän handling och hur en 
allmän handling ska lämnas ut. Utifrån att myndigheter inte har någon skyldighet att lämna 
ut kopior av allmänna handlingar i elektronisk form, till exempel via e-post (se JO 733-12), är 
formuleringen i § 4 i den nuvarande lydelsen otydlig.

Ordförandens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att anta det reviderade förslaget 
för Avgifter för kopior, avskrifter med mera av allmänna handlingar,

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att Salems kommuns Avgifter för 
kopior, avskrifter med mera av allmänna handlingar antaget av kommunfullmäktige 
den 27 september 2018 § 40 upphävs.

______________________
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Kommunstyrelseförvaltningen
Ulrica Mellergård
Dataskyddsombud/Kanslisamordnare

Kommunstyrelsen

Revidering av avgifter för kopior, avskrifter med mera av
allmänna handlingar

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att anta det reviderade
förslaget för Avgifter för kopior, avskrifter med mera av allmänna handlingar,

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att Salems kommuns Avgifter
för kopior, avskrifter med mera av allmänna handlingar antaget av
kommunfullmäktige den 27 september 2018 § 40 upphävs.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att revidera styrdokumentet antaget av
kommunfullmäktige 2018-09-27 § 40 avseende Avgifter för kopior, avskrifter med mera av
allmänna handlingar.

Utöver språket har även innehållet setts över utifrån att den som begär ut en allmän
handling kan bli förvirrad beträffande kostnaden. Främst avser det nuvarande § 4 där det
anges att elektroniska handlingar ska tillhandahållas utan kostnad. En ny p. 5 har lagts till
som tydliggör när en allmän handling kan lämnas ut utan kostnad.

I tryckfrihetsförordningen regleras bland annat vad som är en allmän handling och hur en
allmän handling ska lämnas ut. Utifrån att myndigheter inte har någon skyldighet att
lämna ut kopior av allmänna handlingar i elektronisk form, till exempel via e-post (se JO
733-12), är formuleringen i § 4 i den nuvarande lydelsen otydlig.

Ärendet
När en person begär att få ta del av kopior av allmänna handlingar i enlighet med
offentlighetsprincipen har en kommun rätt att ta ut en avgift. Salems kommuns avgifter
för kopia av allmän handling bygger på 15- 19 §§ i avgiftsförordningen (1992:191).

Efter sedvanlig sekretessprövning, som alltid ska ske, kommer handlingen i första hand att
finnas tillgänglig hos kommunen för läsning eller avhämtning. I andra hand kommer den
att skickas i pappersform med post.
Salems kommun får, om det kan anses lämpligt, lämna ut en allmän handling i elektronisk
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form till exempel genom e-post. Detta bör endast ske om det är en enstaka handling. Om
det förekommer personuppgifter i begärd handling blir även EUs dataskyddsförordning
(GDPR) tillämplig vid bedömningen. Ur ett hanteringsperspektiv är det effektivare att
lämna ut en handling i pappersform än elektroniskt om den begärda handlingen
innehåller sekretessreglerad information som behöver markeras.

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för kopior för de handlingar som lämnas ut. Detta är
oavsett om handlingen hämtas hos kommunen, skickas per post eller, i enstaka fall, i
elektronisk form.

Vanligtvis faktureras avgiften i samband med utlämnandet. Det kan också förekomma, vid
en större begäran om allmän handling, att kommunen tar ut avgiften via postförskott.

Mats Bergström                                                                Ulrica Mellergård
Kommundirektör                                                              Dataskyddsombud/Kanslisamordnare

Bilagor

Reviderat förslag med läsanvisning
Reviderat förslag i klartext

Delges
Akten

Samtliga förvaltningar
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Förslag - Avgifter för kopior, avskrifter med mera av
allmänna handlingar

Antagen av KF den XX § XX dnr KS/2022:112



Inledning
När en person begär att få ta del av kopior av allmänna handlingar i enlighet med
offentlighetsprincipen har en kommun rätt att ta ut en avgift. Salems kommuns avgifter för kopia
av allmän handling bygger på 15 - 19 §§ i avgiftsförordningen (1992:191).

Handlingen kommer i första hand att finnas tillgänglig hos kommunen för läsning eller
avhämtning. I andra hand kommer den att skickas i pappersform med  post.
Salems kommun får, om det kan anses lämpligt, lämna ut en allmän handling i elektronisk form till
exempel genom e-post. Detta kan endast ske om det är en enstaka handling.

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för kopior för de handlingar som lämnas ut. Detta är oavsett
om handlingen hämtas hos kommunen, skickas per post eller, i enstaka fall i lämnas ut i
elektronisk form.

Vanligtvis faktureras avgiften i samband med utlämnandet, men ibland kan utlämnandet ske mot
postförskott.För fakturering behöver Salems kommun uppgifter i form av namn och
faktureringsadress eller motsvarande.

1.1 Avgift för kopior
Följande avgifter för kopiering med mera av allmänna handlingar ska tas ut enligt följande .

Antal sidor/media Avgift

Upp till nio sidor Ingen avgift

Tio första sidorna 50 kronor

Varje sida därutöver 2 kronor

Avskrift av allmän handling 90 kronor per påbörjad fjärdedels

arbetstimme

Utskrift av
ljudbandsupptagning

90 kronor per påbörjad fjärdedels

arbetstimme

Kopia av ljudbandsupptagning 120 kronor per band

Kopia av
videobandsupptagning

600 kronor per band

Kopia på foto, karta, ritning
eller motsvarande på
USB-minne eller CD/DVD

25 kronor per bild samt

tillkommande kostnad för

lagringsmedium

(USB-minne/CD/DVD)



1.2 Avgift för kopior av ritningar och plankartor
Avgift för kopior av ritningar och plankartor ska tas ut enligt följande.

Format på

originalritning

Pris vid framställning av

kopia på papper

Pris vid framställning av

digital kopia

A4 20 kronor/styck 20 kronor/ritning

A3 30 kronor/styck 20 kronor/ritning

A2 50 kronor/styck 20 kronor/ritning

A1 70 kronor/styck 20 kronor/ritning

A0 90 kronor/styck 20 kronor/ritning

2. Kostnad enligt särskild föreskrift
Om Salems kommunen ska framställa bestyrkta avskrifter eller vidimerade kopior av handlingar
som har lämnat in, enligt en särskild föreskrift, ska följande kostnad tas ut.

Särskild föreskrift Pris

Framställning av avskrift 125 kronor/per påbörjad fjärdedels timme

Framställning av kopia 2 kronor/sida dock lägst 50 kronor

3. Kostnad för porto och andra eventuella kostnader
Salems kommun kommer att ta ut kostnad för porto samt eventuella andra kostnader såsom
avgift för postförskott eller annan särskild kostnad för att sända den begärda handlingen per post.

Handling och information som finns lagrade på papper och som behöver skannas in för att kunna
översändas elektroniskt följer prislistor i 1.1 och 1.2.

Handlingar och information som finns lagrade elektroniskt följer prislistorna i 1.1 och 1.2.

4. Avgiftsfria handlingar
Avgift ska inte tas ut vad gäller kopior och utskrifter av upptagningar av allmänna handlingar när
följande organ eller personer begär ut handlingen:

● Andra kommuner
● Region
● Statliga myndigheter



● Representanter för radio, tv och press
● Lokala fackföreningar i Salems kommun
● Kommunala bolag, nämnder, förvaltningar och förtroendevalda inom Salems kommun.
● Handlingar till enskild som avser kallelse med underlag och protokoll till

nämndsammanträde
● Handlingar till enskild som finns lagrade elektroniskt och som med enkla medel kan

e-postas. Detta förutsätter dock att ingen sekretessprövning behöver göras och att
handlingarna inte innehåller mer än enstaka personuppgifter.

I övrigt gäller taxan oavsett vem som begär ut den allmänna handlingen.

5. Undantag
Kommunen får besluta om undantag från taxan om det finns särskilda skäl.
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Förslag - Avgifter för kopior, avskrifter med mera av allmänna handlingar med läsanvisning

Befintligt styrdokument avseende avgifter

I denna kolumn presenteras det nuvarande
styrdokumentet för avgifter antagen av KF
2018-09-27 § 40

Antagen- Avgifter för kopior, avskrifter med mera av
allmänna handlingar.pdf

Läsanvisning förslag
Generellt har språket i förslaget uppdaterats. Till
exempel använder man inte längre formen “skall” i
författningstexter, utan formen “ska”. Likaså använder
man numera rak ordföljd i större utsträckning. Vissa
ord och uttryck bör helt undvikas och ersättas med ord
som inte är vilseledande eller som numera betraktas
som stela “byråkratiska”.

Det nuvarande styrdokumentet för avgifter antogs av
KF 2018-09-27.

Det förekommer att den som begär en allmän
handling blir förvirrad beträffande kostnaden. Främst
för att det i § 4 anges att elektroniska handlingar ska
tillhandahållas utan kostnad. Detta ska inte blandas
ihop med att vi kan undantagsvis skicka begärda
handling via e-post. Detta är inte detsamma som
elektroniskt lagrad handlingar.

Det som är helt nytt i förslaget jämfört med det
befintliga reglementet är färgmarkerat med rött.

2022-04-13
En ny p.5 har lagts till som tydliggör när ett
utlämnande kan ske utan kostnad för mottagaren.
Detta avsnitt är färgmarkerat  med lila.

Nuvarande text Inledning Förslag på ny text Inledning

Ingen När en person begär att få ta del av kopior av
allmänna handlingar i enlighet med
offentlighetsprincipen har en kommun rätt att ta ut
en avgift. Salems kommuns avgifter för kopia av
allmän handling bygger på 15- 19 §§ i
avgiftsförordningen (1992:191).

Handlingen kommer i första hand att finnas
tillgänglig hos kommunen för läsning eller
avhämtning. I andra hand kommer den att skickas
i pappersform med  post.
Salems kommun får, om det kan anses lämpligt,

https://drive.google.com/open?id=1Xtu6MifHKpoGlZ1YHI10Z58bDGJYJmJt
https://drive.google.com/open?id=1Xtu6MifHKpoGlZ1YHI10Z58bDGJYJmJt


lämna ut en allmän handling i elektronisk form till
exempel genom e-post. Detta kan endast ske om
det är en enstaka handling.

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för kopior för
de handlingar som lämnas ut. Detta är oavsett om
handlingen hämtas hos kommunen, skickas per
post eller i enstaka fall lämnas ut i elektronisk
form.

Vanligtvis faktureras avgiften i samband med
utlämnandet, men ibland kan utlämnandet ske
mot postförskott.För fakturering behöver Salems
kommun uppgifter i form av namn och
faktureringsadress eller motsvarande.

Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna
handlingar ska tas ut enligt nedan.

Nuvarande § 1 Förslag på ny text 1.1- Avgift för kopior

Följande avgifter för kopiering m m av allmänna
handlingar skall tas ut av Salems kommun.
Uppgifterna gäller avgifter enligt SFS 1992:191.

Upp till nio sidor Ingen avgift

Tio första sidorna 50 kronor

Varje sida därutöver 2 kronor

Avskrift av allmän
handling

90 kronor per påbörjad
fjärdedels

arbetstimme

Utskrift av
ljudbandsupptagning

90 kronor per påbörjad
fjärdedels

arbetstimme

Kopia av
ljudbandsupptagning

120 kronor per band

Kopia av
videobandsupptagning

600 kronor per band

Följande avgifter för kopiering med mera av
allmänna handlingar ska tas ut enligt följande..

Ingen ändring



Kopia på foto, karta,
ritning eller

motsvarande på
USB-minne eller CD/DVD

25 kronor per bild

samt tillkommande

kostnad för

lagringsmedium

(USB-minne/CD/DVD)

Nuvarande § 2 Förslag på ny text 1.2 - Avgift för kopior av
ritningar och plankartor

Avgift för kopior av ritningar och plankartor utgår
enligt följande

Format
på

original
ritning

Pris vid

framställning

av kopia på

papper

Pris vid framställning
av

digital kopia

A4 20 kr/styck 20 kr/ritning

A3 30 kr/styck 20 kr/ritning

A2 50 kr/styck 20 kr/ritning

A1 70 kr/styck 20 kr/ritning

A0 90 kr/styck 20 kr/ritning

Avgift för kopior av ritningar och plankartor ska
tas ut enligt följande

Ingen ändring annat än att “kronor” skrivs ut.

Nuvarande  § 3 Förslag ny text 2 - Kostnad enligt särskild
föreskrift

Om kommunen enligt en särskild föreskrift ska
framställa bestyrkta avskrifter eller vidimerade
kopior av handlingar som getts in, ska avgift tas ut
med 125 kronor per påbörjad fjärdedels
arbetstimme för framställningen av avskrift och med
2 kronor för varje framställd kopia, dock lägst 50
kronor.

Om Salems kommun ska framställa bestyrkta
avskrifter eller vidimerade kopior av handlingar
som har lämnat in, enligt en särskild föreskrift,
ska följande kostnad tas ut.

Lagd nedanstående text i tabell
Framställningen av avskrift, 125 kronor per
påbörjad fjärdedels arbetstimme.



Framställning av kopia, 2 kronor för varje
framställd sida, dock lägst 50 kronor.

Nuvarande § 4 Förslag ny text 3 - Kostnad för porto och
andra eventuella kostnader

Portokostnad debiteras, då avgift för kopior tas ut
samt eventuell postförskottsavgift eller annan
särskild kostnad för distribution.
Dokument som redan är elektroniskt lagrade och
översänds som digitala kopior ska tillhandahållas
utan kostnad. Dokument som finns lagrade på
papper och som behöver skannas in för att kunna
översändas elektroniskt följer prislistor i §§ 1 och 2.

Salems kommun kommer att ta ut kostnad för
porto samt eventuella andra kostnader såsom
avgift för postförskott eller annan särskild
kostnad för att sända den begärda handlingen
per post.

Handling och information som finns lagrade på
papper och som behöver skannas in för att
kunna översändas elektroniskt följer prislistor i
1.1 och 1.2.

Handlingar och information som finns lagrade
elektroniskt följer prislistorna i 1.1 och 1.2.

Ny Förslag ny text 4 - Avgiftsfria handlingar

Avgift ska inte tas ut vad gäller kopior och
utskrifter av upptagningar av allmänna
handlingar när följande organ eller personer
begär ut handlingen:

● Andra kommuner
● Region
● Statliga myndigheter
● Representanter för radio, tv och press
● Lokala fackföreningar i Salems kommun
● Kommunala bolag, nämnder,

förvaltningar och förtroendevalda inom
Salems kommun.

● Handlingar till enskild som avser kallelse
med underlag och protokoll till
nämndsammanträde

● Handlingar till enskild som finns lagrade
elektroniskt och som med enkla medel kan
e-postas. Detta förutsätter dock att ingen
sekretessprövning behöver göras och att
handlingarna inte innehåller mer än



enstaka personuppgifter.

I övrigt gäller taxan oavsett vem som begär ut
den allmänna handlingen.

Nuvarande § 5 Förslag ny text 5 - Undantag

Myndigheten får besluta om undantag från taxan
om det finns särskilda skäl.

Salems kommun får besluta om undantag från
taxan om det finns särskilda skäl..
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

Nr. 4

 § X KS/2022:155 

Nytt reglemente för valnämnden

Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att revidera Valnämndens reglemente från 
år 2000. Uppdraget omfattar en allmän översyn både innehållsmässigt och språkligt. Sedan 
det nuvarande reglemente antogs år 2000 har vi bland annat fått en ny kommunallag och 
förvaltningslag.

Det reviderade förslaget ligger i linje med övriga nämnders reglemente. Ändringar som har 
föreslagit har övervägts i förhållande till enhetligheten, tillgängligheten och tydligheten.

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta det reviderade 

reglementet för valnämnden. 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa att det reviderade 

förslaget för reglemente gäller från och med den 1 juli 2022.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att valnämndens reglemente antaget 

av kommunfullmäktige den 8 februari 2000 upphävs per den 30 juni 2022.

______________________

Sändlista
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelseförvaltningen
Ulrica Mellergård
Dataskyddsombud/Kanslisamordnare

Valnämnden

Revidering av reglemente för Valnämnden

Förslag till beslut
Valnämndens förslag till kommunstyrelsen

● Valnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta att
anta det reviderade reglementet för Valnämnden,

● Valnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa att
det reviderade förslaget för reglemente gäller från och med den 1 juli 2022

● Valnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att valnämndens
reglemente antaget av  kommunfullmäktige  den 8 februari 2000 upphävs per den
30 juni 2022.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att revidera Valnämndens reglemente
från år 2000. Uppdraget omfattar en allmän översyn både innehållsmässigt och språkligt.
Sedan det nuvarande reglemente antogs år 2000 har vi bland annat fått en ny
kommunallag och förvaltningslag.

Det reviderade förslaget ligger i linje med  övriga nämnders reglemente. Ändringar som
har föreslagit har övervägts i förhållande till enhetligheten, tillgängligheten och
tydligheten.

Mats Bergström                                                                Ulrica Mellergård
Kommundirektör                                                              Dataskyddsombud/Kanslisamordnare
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Bilagor

Reviderat förslag med läsanvisning
Reviderat förslag i klartext

Delges
Akten

-
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Förslag

Reglemente Valnämnden i Salems kommun

Antaget av kommunfullmäktige den                    med dnr
Ska revideras senast den 1 mars 2026
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Reglemente för valnämnden
Reglementet för valnämnden vänder sig till alla, såväl förtroendevalda som tjänstemän,
som kommer i kontakt med kommunalt beslutsfattande i nämnd.

I anslutning till vad som regleras i kommunallagen, vallagen och övrig lagstiftning och
författningar som berör kommunens verksamhet ska följande reglemente gälla för
valnämnden.

Detta är en revidering av valnämndens reglemente antaget av kommunfullmäktige den 8
februari 2000.

§ 1. Uppdrag och verksamhet

Valnämnden (nedan kallad nämnden) ska inom sitt verksamhetsområden följa vad som
anges i lag eller annan författning,  detta reglemente, samt speciallagstiftning för nämnden
och de bestämmelser som finns i övriga styrdokument.

● Nämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på nämnden enligt bland
annat vallag, lagen om folkomröstning och lag om kommunala folkomröstningar.

● Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de föreskrifter som
anges i lagar och förordningar, de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt
och bestämmelserna i detta reglemente.

● Nämnden är lokal valmyndighet i samband med val till riksdagen, region- och
kommunfullmäktige, Europaparlamentet samt vid eventuellt förekommande
folkomröstning, omval eller extra val.

● Nämnden ansvarar för översyn av kommunens indelning i valdistrikt och bereder
ärenden om fullmäktiges förslag till ändringar i valdistriktsindelningen.

● Nämnden ansvarar för att det finns lämpliga vallokaler och röstningslokaler.

● Nämnden ansvarar för att förordna och utbilda röstmottagare och övrig tillfällig
personal för att genomföra val och folkomröstningar.

● Nämnden ska informera allmänheten om förestående val och folkomröstningar
samt i övrigt om väsentliga delar i den egna verksamheten.
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● Nämnden ska informera på lämpligt sätt om den egna verksamheten till
- allmänheten (kommunens innevånare)
- kommunfullmäktige
- kommunstyrelsen
- övriga nämnder samt övriga berörda instanser

● Nämnden ska fortlöpande se över och vid behov revidera sitt regelverk.

§ 2. Nämndens sammansättning
Nämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. Nämnden väljs av kommunfullmäktige.

§ 3. Organisation inom verksamhetsområdet
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av
fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för
verksamheten.

Kommunstyrelsens kansli ska ställa personal till valnämndens förfogande i den omfattning
som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter.

§ 4. Behandling av personuppgifter
Valnämnden är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker i
valnämndens verksamhet.

§ 5.  Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
Valnämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Valnämnden ska under de år det
är val, två gånger per år, redovisa till fullmäktige hur den har fullgjort de uppdrag som
fullmäktige har lämnat till nämnden.

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till
nämnden har fullgjorts.

Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.

§ 6. Information och samråd
Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd ska i möjligaste mån från nämnd erhålla
den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och
underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.

Nämnden ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller
annan nämnds verksamhet.

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda.
Nämnden beslutar om formerna för samrådet.
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§ 7. Arbetsformer

7.1 Beredning
Nämndens ordförande, eller den som utsetts att tjänstgöra i ordförandens ställe, ska svara
för att ärenden blir erforderligt beredda, samt därefter lägga fram förslag till beslut i de
ärenden som ska avgöras av nämnden.

Om ordföranden har förfall ankommer det på 1:e vice ordföranden eller vid dennes förfall
2:e vice ordförande att vidta dessa åtgärder. Ärenden som ej kan avgöras genom
delegationsbeslut ska handläggas och upptas till avgörande i nämnden om ordföranden
inte finner detta uppenbart obehövligt.

7.2 Ordförandens ansvar
Utöver vad som som föreskrivs i lag åligger det ordföranden i nämnden att ansvara för
följande.

1. leda nämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. kalla ersättare,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov
är beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
6. lägga fram förslag till beslut i ärenden som ska avgöras av nämnden,
7. bevaka att nämndens beslut verkställs, och
8. representera nämnden vid uppvaktning hos myndigheter, konferenser och
sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.

7.3 Presidium
Nämndens presidium består av ordförande, förste vice ordförande och andre vice
ordförande.

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet
i
den mån ordföranden anser att det behövs.

7.4 Ersättare för ordföranden och vice ordförande
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en
del av ett sammanträde, får valnämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa.

Tills valet förrättas, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i
valnämnden under längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs
ordförandens uppgifter av den äldste av dem.

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets
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uppgifter.

7.5 Tidpunkt för sammanträden
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det
eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras
skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli
behandlade på det extra sammanträdet.

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra
sammanträde.

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för
ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare
snarast underrättas om beslutet.

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.

7.6 Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse med föredragningslista och handlingar utfärdas till
sammanträdena. När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till
sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta
(ålderspresidenten).

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt ställas till varje ledamot och ersättare samt annan
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 7 dagar före
sammanträdesdagen.

Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för
kallelse. I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden
ska i kallelsen ange om handlingar har utelämnats.

Utsänd föredragningslista får, om särskilda skäl föreligger, kompletteras med ytterligare
ärenden, förutsatt att förslag till beslut och handlingar i tillkommande ärenden sänds ut så
att de kan antas ha kommit ledamöterna till del minst en vardag innan dagen för
sammanträde.
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Ärenden som inte upptagits på ordinarie eller kompletterande föredragningslista får
endast tas upp till avgörande om samtliga närvarande ledamöter är ense därom. Om
någon ledamot begär det ska sådant ärende bordläggas.

7.7 Förhinder och inkalla ersättare
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare och sin ersättare.

Ersättare har rätt att närvara även om ordinarie ledamot tjänstgör.

7.8  Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare som kallas in är den som står i tur
att tjänstgöra och som inte redan har kallats in.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även
om en ersättare trätt i ledamotens ställe.

Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som
fullmäktige har bestämt.

Ersättare som är närvarande men inte tjänstgör har yttranderätt men inte rätt att lämna
förslag till beslut eller rätt att få sin mening antecknad till protokollet (beslutat KF
2018-06-14, § 33).

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen. Om
det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens
tjänstgöring får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i
stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen.

7.9  Jäv, avbruten tjänstgöring och växeltjänstgöring
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat
hinder än jäv får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade
majoritetsförhållandet mellan partierna.

7.10  Föredragande
Föredragande vid sammanträde är nämndens sekreterare. Ordföranden får
dock överlämna föredragningen till annan eller själv ombesörja densamma.

7. 11 Yrkanden
När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de
yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats
korrekt.
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Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande
ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det.

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande
lämna det skriftligt.

7.12 Deltagande i beslut
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla
detta till ordföranden innan beslut fattas.

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden
fattar det med acklamation

7.13 Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
nämndsekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

7.14 Protokollsanteckning, särskilt yttrande
Ordföranden kan medge en ledamot som deltagit i överläggningen i ett ärende att
anteckna sin mening i protokollet, en så kallat särskilt yttrande, eller att få en
protokollsanteckning införd i protokollet. Begäran ska framställas i anslutning till ärendets
behandling och anteckningen eller yrkandet ska presenteras innan sammanträdet
avslutas.

7.15 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska
redovisas muntligt och skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en
ledamot.

7.16 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs
enligt gällande bestämmelser.

7.17 Närvarorätt
Nämnden har rätt att ge anställd i kommunen och särskild sakkunnig och som inte är
ledamot eller ersättare i nämnden rätt att närvara vid sammanträde med nämnden för att
lämna upplysning.

Om nämnden beslutar, får den som har kallats delta i överläggning men inte i beslut.

Nämnden får även bestämma att annan har rätt att närvara vid nämndens sammanträde.
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8. Delgivningsmottagare
Delgivning med valnämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen, nämndledamot
eller annan anställd som valnämnden beslutar.

9. Undertecknande av handlingar
Skrivelser, avtal och andra handlingar från valnämnden ska på nämndens vägnar
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av vederbörande tjänsteman. Vid förfall
för ordföranden inträder vice ordförandena och vid förfall för denne den ledamot som
nämnden utser.

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt nämndens direktiv
underteckna handlingar på nämndens vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som
upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i
förekommande fall, kontrasigneras av den som utses att göra detta.
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Förslag reviderat reglemente för Valnämnden med
läsanvisning

Befintligt reglemente Valnämnden

I denna spalt presenteras det nuvarande reglementet för
valnämnden antaget 2000-02-08 av KF

Reglemente valnämnden.doc (1).pdf

Förslag reviderat reglemente

I denna spalt presenteras förslaget på reviderat
reglementet.

Läsanvisning förslag
Generellt har språket i förslaget uppdaterats. Till exempel
använder man inte längre formen “skall” i författningstexter,
utan formen “ska”. Likaså använder man numera rak
ordföljd i större utsträckning. Vissa ord och uttryck bör
också helt undvikas och ersättas med ord som inte är
vilseledande eller som numera betraktas som stelt
“byråkratiska”.

Det nuvarande reglementet antogs av KF år 2000.

Det har skett viss omflyttning av innehåll vilket gör att text i
det nuvarande reglementet (vänsterspalten) kan till
motsvarande innehåll återfinnas på annan plats i förslaget.
(högerspalten).

Inledning Inledning

I anslutning till vad som sägs i vallagen och
kommunallagen skall följande gälla för valnämnden.

Reglementet för valnämnden vänder sig till alla, såväl
förtroendevalda som tjänstemän, som kommer i kontakt
med kommunalt beslutsfattande i nämnd.

I anslutning till vad som regleras i kommunallagen, vallagen
och övrig lagstiftning och författningar som berör
kommunens verksamhet ska följande reglemente gälla för
valnämnden.

Detta är en revidering av valnämndens reglemente antaget
av kommunfullmäktige den 8 februari 2000.

https://drive.google.com/open?id=1IdCVVLSjOLR6hMIkPA762UqG2Q5uv6ZZ
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§ 1 Verksamhetsområde 1. Uppdrag och verksamhet

Valnämnden har till uppgift att ombesörja uppgifter i
samband med allmänna val, eu-val, samt
folkomröstningar anordnade av kommun eller
landsting.

Valnämnden (nedan kallad nämnden) ska inom sitt
verksamhetsområden följa vad som anges i lag eller annan
författning,  detta reglemente, samt speciallagstiftning för
nämnden och de bestämmelser som finns i övriga
styrdokument.

● Nämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer
på nämnden enligt bland annat vallag, lagen om
folkomröstning och lag om kommunala
folkomröstningar.

● Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i
enlighet med de föreskrifter som anges i lagar och
förordningar, de mål och riktlinjer som fullmäktige
har bestämt och bestämmelserna i detta
reglemente.

● Nämnden är lokal valmyndighet i samband med val
till riksdagen, region- och kommunfullmäktige,
Europaparlamentet samt vid eventuellt
förekommande folkomröstning, omval eller extra
val.

● Nämnden ansvarar för översyn av kommunens
indelning i valdistrikt och bereder ärenden om
fullmäktiges förslag till ändringar i
valdistriktsindelningen.

● Nämnden ansvarar för att det finns lämpliga
vallokaler och röstningslokaler.

● Nämnden ansvarar för att förordna och utbilda
röstmottagare och övrig tillfällig personal för att
genomföra val och folkomröstningar.

● Nämnden ska informera allmänheten om
förestående val och folkomröstningar samt i övrigt
om väsentliga delar i den egna verksamheten.

● Nämnden ska informera på lämpligt sätt om den
egna verksamheten till

- allmänheten (kommunens innevånare)
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- kommunfullmäktige
- kommunstyrelsen
- övriga nämnder samt övriga berörda
instanser

● Nämnden ska fortlöpande se över och vid behov
revidera sitt regelverk.

§ 2 Nämndens sammansättning och
sammanträden

2. Nämndens sammansättning

Valnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare.
Mandattiden för nämnden är fyra år räknat fr o m den 1
januari året efter val av fullmäktige.

Ordförande och vice ordförande utses av fullmäktige för
tid som motsvarar mandatperioden.
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan
närvara vid sammanträde med nämnden, utser
nämnden annan ledamot att för tillfället leda
sammanträdet.
(Återfinns i avsnitt 2 i förslaget)

När ordföranden för längre tid är förhindrad att fullgöra
sitt uppdrag får nämnden förordna annan ledamot att
som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
(Återfinns i avsnitt 7.4 i förslaget)

Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden eller
den som nämnden utsett att tjänstgöra i ordförandens
ställe.
(Återfinns i avsnitt 7.5 i förslaget)

Är ordföranden eller särskild utsedd ersättare hindrad
att utfärda kallelse ombesörjs detta av vice
ordföranden. Skulle både ordföranden eller utsedd
ersättare eller vice ordföranden vara hindrade att kalla
till sammanträdet åligger kallelseskyldigheten den till
levnadsåldern äldste ledamoten.
(Återfinns i avsnitt 7.6 i förslaget)

Kallelse skall utfärdas skriftligen och på lämpligt sätt
sändas till ledamöterna och ersättarna så att den kan

Nämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare.  Nämnden
väljs av kommunfullmäktige.
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antas ha kommit dem till del senast en vecka före
sammanträdet. Om särskilda skäl påkallar det får
kallelse ske på annat sätt än skriftligen. Kallelse skall
åtföljas av föredragningslista, förslag till beslut samt
därtill hörande handlingar i den utsträckning
ordföranden bedömer lämpligt. Utsänd
föredragningslista får, om särskilda skäl föreligger,
kompletteras med ytterligare ärenden, förutsatt
att förslag till beslut och handlingar i tillkommande
ärenden sänds ut så att de kan antas ha kommit
ledamöterna till del minst en vardag innan
sammanträdesdagen.
(Återfinns i avsnitt 7.5 och 7.6 i förslaget)

Ärenden som inte upptagits på ordinarie eller
kompletterande föredragningslista får endast tas upp till
avgörande om samtliga närvarande ledamöter är ense
därom. Om någon ledamot begär det skall sådant
ärende bordläggas.
(Återfinns i avsnitt 7.6 i förslaget)

Är ledamot förhindrad att närvara vid sammanträde
eller del därav skall han själv ombesörja att
vederbörande ersättare kallas till tjänstgöring i hans
ställe. I samband med valet av nämndens ledamöter
bestämmer fullmäktige i vilken ordning ersättarna skall
tjänstgöra.
(Återfinns i avsnitt 7.7 och 7.8 i förslaget)

Ersättare som inte tjänstgör i ledamots ställe har
yttranderätt, men inte beslutanderätt. Icke
tjänstgörande ersättare har rätt att få sin mening
antecknad till protokollet.
(Återfinns i avsnitt 7.8 i förslaget)

Föredragande vid sammanträde är nämndens
sekreterare. Ordföranden får dock överlämna
föredragningen till annan eller själv ombesörja
densamma.
(Återfinns i avsnitt 7.10 i förslaget)

Saknas till viss del 3. Organisation inom verksamhetsområdet

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och
ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål
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och styrning samt lagar och andra författningar för
verksamheten.

Kommunstyrelsens kansli ska ställa personal till
valnämndens förfogande i den omfattning som behövs för
att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter.

§ 3 Beredning

Nämndens ordförande, eller den som utsetts att
tjänstgöra i ordförandens ställe, skall svara för att
ärenden blir erforderligt beredda, samt därefter
framlägga förslag till beslut i de ärenden som skall
avgöras av nämnden.

Vid förfall för ordföranden ankommer det på vice
ordföranden att vidta dessa åtgärder. Ärenden som ej
kan avgöras genom delegationsbeslut skall handläggas
och upptas till avgörande i nämnden om ordföranden
inte finner detta uppenbart obehövligt.
(Återfinns i avsnitt 7.1 i förslaget)

Saknas 4. Personuppgifter och registeransvar

Valnämnden är personuppgiftsansvarig för de behandlingar
av personuppgifter som sker i valnämndens verksamhet.

§ 4 Ordförandens ansvar

Utöver vad i lag och i detta reglemente föreskrivs
åligger det valnämndens
ordförande
- att vid uppvaktningar inför myndigheter eller vid
konferenser och sammanträden med myndigheter,
företag och enskilda företräda valnämnden om inte
nämnden för särskilt fall beslutat annorlunda,
- att se till att nämndens ärenden företas till
behandling utan onödigt dröjsmål,
- att stå allmänheten till tjänst med upplysningar och
råd i den omfattning som kan anses skäligt,
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- att i övrigt se till att nämndens uppgifter fullgöres.
(Återfinns i avsnitt 7.2 i förslaget)

§ 5 Tjänsteförvaltning

Kommunstyrelsekontoret ställer personal till
valnämndens förfogande i den omfattning som behövs
för att nämnden skall kunna fullgöra sina uppgifter.
(Återfinns i avsnitt 3 i förslaget)

§ 6. Särskilda bestämmelser 5. Uppföljning, återredovisning och rapportering till
fullmäktige

Valnämnden skall vid fullgörandet av sina uppgifter
samarbeta med övriga kommunala nämnder och andra
myndigheter.
(Återfinns i avsnitt 6 i förslaget)

Valnämnden har rätt att från kommunens övriga
nämnder samt beredningar och tjänstemän inhämta
de yttranden och upplysningar som är erforderliga
för att nämnden skall kunna fullgöra sina åligganden.
(Återfinns i avsnitt 6 i förslaget)

Valnämnden skall årligen till fullmäktige före den 1
april inge verksamhetsberättelse med
bokslutskommentarer avseende föregående års
verksamhet. Nämnden skall vidare vid tidpunkt som
kommunstyrelsens bestämmer till styrelsen inkomma
med förslag till budget för nästföljande år samt, om
kommunstyrelsen beslutar det, för åren närmast
därefter.
(Återfinns i avsnitt 5 i förslaget)

Valnämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Valnämnden ska under de år det är val, två gånger per år,
redovisa till fullmäktige hur den har fullgjort de uppdrag
som fullmäktige har lämnat till nämnden.

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur
uppdrag som delegerats till nämnden har fullgjorts.

Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som
ålagts dem enligt speciallag.

§ 7- rubrik saknas

Till valnämnden inkommande handlingar, som ej är av
ringa betydelse, skall omgående diarieföras.

st 1 Utgår- framgår av lag, delegationsordning och
kommunens styrdokument.
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I diariet antecknas dagen då ärende eller handling
inkommit, det beslut som fattats, dagen härför samt
dagen för beslutets expediering.

Från valnämnden utgående skrivelser skall, försedda
med kontrasignation av vederbörande tjänsteman å
nämndens vägnar undertecknas av ordföranden,
eller vid hinder för denne, av vice ordföranden. Om
även vice ordföranden är förhindrad, sker
undertecknandet av därtill utsedd ledamot.
Expediering av protokollsutdrag äger dock ske utan
iakttagande av vad som sagts ovan.
Valnämnden får uppdra åt tjänsteman att underteckna
handlingar på nämndens vägnar.
(Återfinns i avsnitt 9 i förslaget)

6. Information och samråd

Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd ska i
möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det
underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till
information och underlag omfattar inte uppgift för vilken
sekretess råder.

Nämnden ska samråda när deras verksamhet och ärenden
berör kommunstyrelsens eller annan nämnds verksamhet.

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när
dessa är särskilt berörda.
Nämnden beslutar om formerna för samrådet.

7. Arbetsformer

7.1 Beredning
Nämndens ordförande, eller den som utsetts att tjänstgöra i
ordförandens ställe, ska svara för att ärenden blir
erforderligt beredda, samt därefter lägga fram förslag till
beslut i de ärenden som ska avgöras av nämnden.

Om ordföranden har förfall ankommer det på 1:e vice
ordföranden eller vid dennes förfall 2:e vice ordförande att
vidta dessa åtgärder. Ärenden som ej kan avgöras genom
delegationsbeslut ska handläggas och upptas till avgörande i
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nämnden om ordföranden inte finner detta uppenbart
obehövligt.

7.2 Ordförandens ansvar
Utöver vad som som föreskrivs i lag åligger det ordföranden
i nämnden att ansvara för följande.

1. leda nämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. kalla ersättare,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska
behandlas i nämnden vid behov
är beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i
nämnden,
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.

7.3 Presidium
Nämndens presidium består av ordförande, förste vice
ordförande och andre vice ordförande.

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att
planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden
anser att det behövs.

7.4 Ersättare för ordföranden och vice ordförande
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i
ett helt sammanträde eller en del av ett sammanträde, får
valnämnden utse en annan ledamot som ersättare för
dessa.

Tills valet förrättas, fullgörs ordförandens uppgifter av den
som varit ledamot i valnämnden under längst tid. Om flera
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs
ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet
inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid. Ersättaren
ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets



REGLEMENTE

2022-03-24
Dnr KS/2022:155

9 av 14

uppgifter.

(Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-11  § 26 )

7.5 Tidpunkt för sammanträden
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden
bestämmer.

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av
nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser
att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska
göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om
det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det
extra sammanträdet.

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice
ordförandena om tiden för extra sammanträde.

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett
sammanträde eller ändra dagen eller tiden för
sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice
ordförandena.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in
eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras,
ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare
snarast underrättas om beslutet.

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger sammanträda
med ledamöter närvarande på distans. Sådant
sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.

7.6 Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse med
föredragningslista och handlingar utfärdas till
sammanträdena. När varken ordföranden eller en vice
ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit
ledamot i nämnden längst tid göra detta
(ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara
ålderspresident.
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Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och
plats för sammanträdet.
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt ställas till varje ledamot
och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara
vid sammanträdet senast 7 dagar före
sammanträdesdagen.

Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt.
Ordföranden bestämmer formen för kallelse. I
undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på
annat sätt.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden
bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett
ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
Ordföranden ska i kallelsen ange om handlingar har
utelämnats.

Utsänd föredragningslista får, om särskilda skäl föreligger,
kompletteras med ytterligare ärenden, förutsatt att förslag
till beslut och handlingar i tillkommande ärenden sänds ut
så att de kan antas ha kommit ledamöterna till del minst en
vardag innan dagen för sammanträde.

Ärenden som inte upptagits på ordinarie eller
kompletterande föredragningslista får endast tas upp till
avgörande om samtliga närvarande ledamöter är ense
därom. Om någon ledamot begär det ska sådant ärende
bordläggas.

7.7 Förhinder och inkalla ersättare
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde
eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta
till nämndens sekreterare och sin ersättare.

Ersättare har rätt att närvara även om ordinarie ledamot
tjänstgör.

7.8  Ersättares tjänstgöring
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Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta
i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens
ställe.Den ersättare som kallas in är den som står i tur att
tjänstgöra och som inte redan har kallats in

En ledamot som inställer sig under ett pågående
sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare
trätt i ledamotens ställe.

Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra
enligt den ordning som fullmäktige har bestämt. Om ingen
ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de
tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.

Ersättare som är närvarande men inte tjänstgör har
yttranderätt men inte rätt att lämna förslag till beslut eller
rätt att få sin mening antecknad till protokollet (beslutat KF
2018-06-14, § 33).

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde
oberoende av turordningen. Om det etablerade
majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom
ersättarens tjänstgöring får dock en ersättare som inställer
sig under pågående sammanträde träda in i stället för en
ersättare som kommer längre ner i turordningen.

Saknas 7.9  Jäv, avbruten tjänstgöring och växeltjänstgöring
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring
på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan
ärendet handlagts.

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett
sammanträde på grund av annat hinder än jäv får åter
tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.

7.10  Föredragande
Föredragande vid sammanträde är nämndens sekreterare.
Ordföranden får dock överlämna föredragningen till annan
eller själv ombesörja densamma.
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Saknas 7.11 Yrkanden
När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende
avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har
framställts under överläggningen och kontrollerar att de har
uppfattats korrekt.

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag.
Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om
inte nämnden enhälligt beslutar att medge det.

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som
har framställt ett yrkande lämna det skriftligt.

Saknas 7.12 Deltagande i beslut
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att
delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden innan
beslut fattas.

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha
deltagit i beslutet, om nämnden fattar det med acklamation

Saknas 7.13 Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och
ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra
det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
nämndsekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för
justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid
omedelbar justering.

Saknas 7.14 Protokollsanteckning, särskilt yttrande
Ordföranden kan medge en ledamot som deltagit i
överläggningen i ett ärende att
anteckna sin mening i protokollet, en så kallat särskilt
yttrande, eller att få en
protokollsanteckning införd i protokollet. Begäran ska
framställas i anslutning till ärendets
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behandling och anteckningen eller yrkandet ska presenteras
innan sammanträdet
avslutas.

Saknas 7.15 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska
justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas muntligt och
skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och
en ledamot.

Saknas 7.16 Kungörelser och tillkännagivanden av
föreskrifter m.m.
Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det
egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.

7.17 Närvarorätt

Saknas Nämnden har rätt att ge anställd i kommunen och särskild
sakkunnig och som inte är ledamot eller ersättare i
nämnden rätt att närvara vid sammanträde med nämnden
för att lämna upplysning.

Om nämnden beslutar, får den som har kallats delta i
överläggning men inte i beslut.

Nämnden får även bestämma att annan har rätt att närvara
vid nämndens sammanträde.

8.Delgivningsmottagare

Saknas Delgivning med valnämnden sker med
ordföranden,förvaltningschefen, nämndledamot eller annan
anställd som valnämnden beslutar.
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9. Undertecknande av handlingar

Saknas delvis Skrivelser, avtal och andra handlingar från valnämnden ska
på nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och
kontrasigneras av vederbörande tjänsteman. Vid förfall för
ordföranden inträder vice ordförandena och vid förfall för
denne den ledamot som nämnden utser.

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller
tjänsteman att enligt nämndens direktiv underteckna
handlingar på nämndens vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser,
avtal och andra handlingar som upprättas med anledning
därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i
förekommande fall, kontrasigneras av den som utses att
göra detta.
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

Nr. 5

 § X KS/2022:193 

Rapport för utbyggnad av publik laddinfrastruktur

Antalet laddbara fordon ökar snabbt och kommer fortsätta öka enligt prognoser. 
Förvaltningen har i enlighet med uppdrag från det tidigare beslutade Klimatinitiativet tagit 
fram ett förslag på rapport för laddinfrastruktur för allmänt ändamål. Rapporten föreslås nu 
sändas ut på remiss mellan den 16 juni och 16 september. Rapporten är avgränsad till publik 
laddinfrastruktur för mindre fordon (personbilar och andra mindre laddbara fordon).

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att skicka ut Rapport - utbyggnad av laddinfrastruktur på remiss 
mellan 16 juni och 16 september 2022. 

______________________
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Kommunstyrelseförvaltningen
Alina Ruda
Planerings- och hållbarhetsstrateg

Kommunstyrelsen

Rapport - utbyggnad av publik laddinfrastruktur -
remissbeslut

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att skicka ut Rapport - utbyggnad av laddinfrastruktur på
remiss mellan 16 juni och 16 september.

Sammanfattning av ärendet
Antalet laddbara fordon ökar snabbt och kommer fortsätta öka enligt prognoser.
Förvaltningen har i enlighet med uppdrag från det tidigare beslutade Klimatinitiativet
tagit fram ett förslag på rapport för laddinfrastruktur för allmänt ändamål. Rapporten
föreslås nu sändas ut på remiss mellan den 16 juni och 16 september. Rapporten är
avgränsad till publik laddinfrastruktur för mindre fordon (personbilar och andra mindre
laddbara fordon).

Ärendet
Antalet laddbara fordon ökar snabbt och antalet samt andelen laddbara fordon kommer
fortsätta att öka enligt prognoser. Den snabba omställningen av fordonsflottan till med
laddbara fordon ställer krav på infrastrukturen och att laddstationer byggs ut.
Omställningen av fordonsflottan är också en viktig del för att nå kommunens klimatmål.

Kommunen har i enlighet med uppdrag från det tidigare beslutade Klimatinitiativet tagit
fram ett förslag på rapport för laddinfrastruktur som nu är redo att sändas ut på remiss.
Rapporten ger en ökad kunskap om elnätets kapacitet både på lokal, regional och
nationell nivå samt en grund för fortsatt planering av laddinfrastruktur i kommunen.
Syftet med rapporten är att peka ut platser i kommunen som är lämpliga för etablering av
laddinfrastruktur. Rapporten tydliggör också ansvarsfördelningen mellan kommun och
marknad när det kommer till etablering.  Rapporten presenterar förslag på hur
kommunen kan arbeta med laddinfrastruktur.

Rapporten är avgränsad till publik laddinfrastruktur för mindre fordon (personbilar och
andra mindre laddbara fordon). Hemmaladdning hanteras i redan beslutat underlag samt
av Energi- och klimatrådgivningen och laddning för tyngre fordon hanteras regionalt via
elektrifieringslöftet.

Process, tidplan och remissperiod

Förvaltningen startade upp arbetet under kvartal fyra 2021 och nu finns en första version
av rapport  att sändas ut på remiss. Remissperioden föreslås till 16 juni till 16 september.
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Efter remissperioden kommer rapporten att revideras utifrån inkomna synpunkter och
därefter slutligen antas i Kommunfullmäktige.

Information om rapporten kommer under remisstiden finnas på kommunens hemsida
och på biblioteket. På Salemsdagen 27 augusti kommer kommunen ha aktiviteter och
information rapporten och laddinfrastruktur.

Tidplan

Q4 2021 - Q2 2022 framtagande av rapport → 16 juni - 16 september remissperiod →
Revidering av rapport → Q4 2022 antagande av rapport i Kommunfullmäktige

Finansiering
Förslag till beslut har inte några ekonomiska konsekvenser mer än kostnader för
utställningsmaterial.

Mats Bergström
Kommundirektör

Alina Ruda
Planerings- och hållbarhetsstrateg

Bilagor

- Rapport - utbyggnad av laddinfrastruktur - remissversion
- Remissmissiv med sändlista

Delges

Planerings- och hållbarhetsstrateg
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Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelsen

Remissmissiv

Antalet laddbara fordon ökar snabbt och kommer enligt prognoser att öka i en allt
snabbare takt. Detta ställer krav på att det finns infrastruktur som möter behov och
efterfrågan på laddning av fordon. Omställningen av fordonsflottan är en viktigt del i att
minska utsläppen i kommunen. Salems kommun tar därför just nu fram en rapport för
etablering av laddinfrastruktur för personbilar och mindre laddfordon.

Rapportens syfte är att klargöra vilken roll som kommunen har i frågan om etablering av
laddinfrastruktur och vilken roll som marknaden har. Rapporten innehåller också förslag
på hur kommunen kan stötta marknaden i fortsatt utbyggnad av laddinfrastruktur. Exakt
hur kommunen ska arbeta med laddinfrastruktur behöver preciseras efter denna
remissomgång.

Rapporten är avgränsad till publik laddinfrastruktur för personbilar och andra typer av
lätta fordon och hanterar därmed inte laddning av godstransporter eller laddning i
anslutning till bostad. Rapporten pekar ut ett antal platser i kommunen där etablering av
laddinfrastruktur anses lämpligt. Rapporten anger också ett antal grundförutsättningar
som är viktiga att förhålla sig till i etablering av laddinfrastruktur:

1. God geografisk täckning

2. Anpassa effekt till hur länge fordon parkerar

3. Antal laddplatser ska regleras efter behov och efterfrågan

Inkomma med synpunkter
Rapporten är utsänd på remiss mellan 16 juni till 16 september 2022 .
Synpunkter på remissen kan skickas via post till:

Salems kommun
Säby Torg 16
144 80 Rönninge

märk kuvertet med: Remissvar Rapport - utbyggnad av publik laddinfrastruktur

eller skickas per e-post till

alina.ruda@salem.se ange: Remissvar Rapport - utbyggnad av publik laddinfrastruktur i
ämnesraden

mailto:alina.ruda@salem.se
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Vid frågor om remissen kan Alina Ruda, projektledare kontaktas
e-post: alina.ruda@ salem.se
telefon: 08 532 59 709

Mer information och utställning finns på kommunens bibliotek: Säbyhallsvägen 30 144 80
Rönninge
samt på kommunens hemsida: www.salem.se/laddinfrastruktur

Alina Ruda
Planerings- och hållbarhetsstrateg
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Sändlista

Kommuner:
- Södertälje kommun
- Botkyrka kommun
- Ekerö kommun
- Nykvarns kommun
- Nynäshamns kommun
- Haninge kommun
- Tyresö kommun
- Huddinge kommun

Nämnder

- Socialnämnden
- Bygg- och miljönämnden
- Barn- och utbildningsnämnden
- Kultur- och fritidsnämnden
- Kommunstyrelsens tekniska utskott

Övriga

- Region Stockholm
- Länsstyrelsen Stockholm
- Vattenfall
- Salemsföretagarna
- Företagarna Botkyrka - Salem
- Salems församling
- Stockholm vatten
- Trafikverket, Region Stockholm
- Södertörns Brandförsvarsförbund
- Energi- och klimatrådgivningen
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Förord
-

Sammanfattning
Salems kommun har antagit ett klimatmål för kommunen. Klimatmålet innebär att Salems kommun

ska vara en klimatneutral kommun år 2045. Omställningen av fordonsflottan är en viktig del av

arbetet för att uppnå det övergripande klimatmålet.

Salems kommun kan underlätta och bidra till utbyggnaden genom olika åtgärder men kommunen är

inte en aktör som i egen regi bygger ut och sköter laddstationer/stolpar. För att underlätta kan

kommunen exempelvis överväga att lägga ner tomrör för eldragning i samband med gatuarbeten och

på så sätt förenkla en framtida etablering. Kommunen kan även ställa krav på laddbara fordon i

upphandlingar vilket också gynnar en utbyggnad av laddinfrastruktur i kommunen.  I denna rapport

har inte ställningstaganden gjorts utifrån hur kommunen ska agera utan i denna rapport presenteras

olika förslag på åtgärder. Exakt hur kommunen ska arbeta med laddinfrastruktur behöver preciseras i

ett senare skede. Rapporten fokuserar på publik laddinfrastruktur och inte laddning i anslutning till

bostaden.

Generellt är det tre parametrar som är viktiga att tänka på i etableringen av laddinfrastruktur:
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1. God geografisk täckning

2. Anpassa effekt till hur länge fordon parkerar

3. Antal laddplatser ska regleras efter behov och efterfrågan

Ett antal platser som kan vara lämpliga för etablering av laddinfrastruktur har identifierats både i

kommundel Salem respektive Rönninge men också för Salems landsbygd. Utbyggnad på dessa platser

bör inte ske samtidigt utan bör följa ovan nämnda tre parametrar. Kommunen kan bistå marknaden

med analys av nuläget, dels hur många laddbara fordon som finns i kommunen samt dels hur

befintliga laddplatser används. I dagsläget finns fyra laddplatser i anslutning till Rönninge station, det

finns inte några publika laddplatser i kommundel Salem eller på landsbygden. Tittar man på

rapporter över förväntat behov av laddplatser är det tydligt att fler laddplatser behövs i kommunen.

Utifrån ovan nämnda parametrar skulle det därmed vara en bra början att få till stånd laddplatser för

allmänt ändamål även i kommundel Salem och eventuellt även på landsbygden

Inledning
För ungefär 100 år sedan började vi i allt större utsträckning byta ut häst och vagn mot bilar med

förbränningsmotor. Idag, 100 år senare står vi inför nästa omställning av transportsystemet och nu

mot en omställning där fossila drivmedel byts ut mot förnybara drivmedel. Andelen laddbara fordon i

Sverige ökar kontinuerligt och i en allt snabbare takt. I Salems kommun registrerades dubbelt så

många ladd- och elhybridbilar år 2021 jämfört med år 2020 och tre gånger så många elbilar år 2021

jämfört med år 2020 . Omställningen av fordonsflottan ställer krav på hur kommuner behöver tänka

och planera den bebyggda miljön framåt. Salems kommun har ett klimatmål om att kommunen ska

vara klimatneutral till år 2045, omställningen av fordonsflottan är en viktig del av arbetet. Kommunen

vill stödja denna utveckling och detta dokument är en del av detta.

Denna rapports syfte är att ge svar på några av de grundläggande frågor som en kommun ställs inför i

samband med omställningen och elektrifieringen av fordonsflottan. Rapporten ger en nulägesbild av

situationen i kommunen idag dels utifrån var det finns laddstationer och dels utifrån perspektivet

elnätsutbyggnad och kapacitet i elnätet. Rapporten presenterar också platser i kommunen som är

lämpliga för etablering av laddinfrastruktur. Stor del av rapportens innehåll är hämtad från den

rapport som Biodriv öst tagit fram för Södertörnskommunerna inom ramen för projektet Fossilfritt

2030. Salems kommun har inte medverkat i projektet men resultat från rapporten kan även

appliceras på Salems kommun.

1.1 Syfte och avgränsning
Det kommunala ansvaret och kommunens roll är i fokus för den här rapporten och nedan

presenteras rapportens syfte samt vilka avgränsningar som gjorts avseende rapportens innehåll.

1.1.1 Syfte
Rapporten ska peka ut platser i Salems kommun som är lämpliga för etablering av laddplatser för
allmänt ändamål samt vilken typ av laddplats (snabb, semisnabb, normal) som är lämplig på
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respektive plats. Rapporten ska också beskriva ansvarsfördelningen kring etablering av laddplatser.
Detta för att tydliggöra kommunens respektive marknadens ansvar och roll i frågan om etablering av
laddinfrastruktur. Rapportens syfte är också att ge ökad kunskap om det nationella, regionala och
lokala elnätets kapacitet gällande etablering av laddinfrastruktur.

1.1.2 Avgränsning
Rapporten fokuserar på laddinfrastruktur för lätta fordon och därmed inte tung trafik och1

godstransporter. Rapporten fokuserar på laddning för allmänt ändamål och inte så kallad

hemmaladdning för privat ändamål som oftast sker i direkt anslutning till bostad.

Rapporten beskriver kapaciteten i elnätet och de risker och utmaningar som finns kopplat till

kapacitetsbrister men har inte för avsikt att presentera lösningar på kapacitetsfrågan. Detta eftersom

kapacitetsbrist och utbyggnad av elnätet i första hand hanteras i andra processer och av andra

aktörer än kommuner. Rapporten presenterar dock vissa lösningar för att inte försvåra en eventuell

elnätsutbyggnad samt hur kapacitetsbrister och överutnyttjande av elnätet kan undvikas och hur

Salems kommun kan bidra och arbeta med frågan utifrån det kommunala perspektivet.

1.1.3 Ordlista
Nedan är en lista på återkommande begrepp i rapporten och vad som menas med begreppen.

Laddstation/laddplats: Geografisk plats där det finns möjlighet att ladda sitt fordon

Laddpunkt: Plats för ett fordon att ladda, på en laddstation kan det finnas flera laddpunkter.

Kilowatt (kW): Ett mått på effekt

Kilowattimme (kWh): Ett mått på energi. Exempel: Laddas bilen med 1 kW i en timme har du laddat

1 kWh i batteriet. En elbil förbrukar cirka 1,5-2 kWh per mils körning.

Publik laddinfrastruktur: Laddinfrastruktur som kan användas av alla som vill ladda elfordon

1.2 Bakgrund till rapporten
I februari 2021 antog kommunfullmäktige ett klimatinitiativ för Salems kommun med syfte att bredda

kommunens klimatarbete. I klimatinitiativet presenteras en rad konkreta klimatåtgärder där en av

åtagandena mynnat ut i denna rapport om laddstolpar för allmänt ändamål på strategiska platser.

Kommunstyrelsens arbetsutskott är styrgrupp för arbetet med denna rapport.

1 Lätta fordon definieras som personbilar och elcyklar/andra mindre elfordon som får framföras på
gång och cykelvägnätet
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1.3  Process för framtagande

Uppstart utifrån uppdrag från tidigare beslutat klimatinitiativ → Beslut om remiss i KS → revidering

och sammanställning av synpunkter → slutligt antagande i Kommunfullmäktige

Bakgrund

2.1 Elnät och kapacitetsbrister i elnätet
Fler laddbara fordon ställer krav på en utbyggd laddinfrastruktur vilket i sin tur ställer krav på elnätet.

Ju snabbare och mer effektiv laddning desto högre krav ställs på kapaciteten. Nedan är en

genomgång av elnätet och den kapacitetsbrist som råder i Stockholmsregionen just nu.

2.1.1 Kapacitetsbrist i elnätet

Det finns olika kapacitetsbrister som kan uppstå i elnätet då det är uppdelat i tre nivåer:

transmissionsnät/stamnät, regionnät, lokalnät.

Bild 1: Elnätets uppbyggnad från stamnät till lokalnät.  Bildkälla:  Eon
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Det är just nu ett ansträngt läge i Stockholmsregionens elnät och det råder kapacitetsbrist i

transmissionsnätet/stamnätet samtidigt som den lokala elproduktionen i regionen är låg. Detta gör

att det finns risk att effektbrist uppstår under perioder när elförbrukningen är hög. 2

Just nu pågår utbyggnad av transmissionsnätet för att öka kapaciteten och därmed minska risken för

kapacitetsbrister framöver. Det är omfattande investeringar som ska göras som tar tid. Stockholms

Handelskammare har tagit fram tre olika scenarion för hur länge och i vilken omfattning

Stockholmsregionen kommer omfattas av kapacitetsbrister i elnätet. Oavsett scenario är det tydligt

att kapacitetsbrister i elnätet är ett problem redan nu år 2022 och kommer vara så i upp mot 10 år.

Kapacitetsbrist råder när förbrukningen är som allra högst och för större delen av året är effekten i

elnätet tillräcklig.

Vad gäller det regionala nätet ser de stora nätägare inte några omfattande kapacitetsbegränsningar i

sina egna system. Dock kan det fortsatt finnas enstaka flaskhalsar i regionnätet som kan begränsa

genomförandet av samhällsutveckling som kräver ökad kapacitet i elnätet.

Bild 2: Det mest troliga scenariot för elbrist: 2022-2029. Bildkälla:  Elbrist kortsluter Sverige

Ovan diagram har Stockholms Handelskammare tagit fram och redovisar det mest troliga scenariot

gällande elbristen, det vill säga elbrist år 2022-2029. Salems kommun tillhör kategorin yttre förorter

och enligt denna prognos bör ej elbrist råda i kommunen. I diagrammet är dock

kapacitetsutnyttjandet högre än 90% och det är inte önskvärt att ligga nära 100%

2 Elförbrukningen är vanligtvis högst under kalla vintervardagar.
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kapacitetsutnyttjande av elnätet då det är viktigt att ha utrymme i systemet för oförutsedda

händelser.

2.1.2 Konsekvenser av kapacitetsbrist
Elektrifiering av personbilar och andra mindre fordon är en viktig del för att bland annat nationella

mål om utsläppsminskningar ska kunna nås. Med kapacitetsbrister i elnätet finns en överhängande

risk att en väl utbyggd laddinfrastruktur försvåras vilket då påverkar attraktiviteten för laddbara

fordon och därmed också omställningen till allt fler laddbara fordon.  I flera rapporter lyfts

kapacitetsbrister i elnätet fram som ett hot för utvecklingen av laddinfrastruktur och då

också som hot för att uppnå de nationella klimatmålen.

2.2 Olika laddtyper
Det finns flera varianter av laddning av elfordon. Denna rapport fokuserar på laddning för allmänt

ändamål på allmänna platser och inte hemmaladdning i anslutning till bilens ordinarie

parkeringsplats. Värt att nämna är dock att cirka 90% av laddningen av elfordon sker i anslutning till

hemmet eller arbetsplatsen och därmed beräknas enbart 10% av den totala laddningen ske vid

allmänna publika laddstationer. De publika laddstationerna är dock mycket viktiga för att göra

laddbara fordon mer attraktiva och för att de ska vara ett alternativ vid tex längre resor.

Laddplatser brukar delas in i tre varianter: snabb-, semisnabb och normalladdning de olika

laddtyperna ställer olika krav på elnätet och lämpar sig olika bra beroende på hur länge fordonet

förväntas stå parkerat. Nedan är en genomgång av respektive laddtyp.

2.2.1 Normalladdning (3,7 kW - 11 kW)
Normalladdning passar bra på platser där fordon står parkerade under längre tid. Med

normalladdning laddas ett tomt elbilsbatteri fullt på ungefär 8-25 timmar beroende på storleken på

batteriet och tillgänglig effekt. Oftast laddas minst två mil per timme och laddningen sker via 1-fas,

fordonets ombordladdare används.

2.2.2 Semisnabb laddning (laddning upp till 43 kW)
Semisnabb laddning är en snabbare version av normalladdning och kallas ibland även för

destinationsladdning. Laddeffekten är ungefär 2-3 gånger högre än vid normalladdning. Observera

att det är fordonets ombordladdare som används för denna laddtyp och kan sätta begränsning i hur

snabb laddningen kan vara. Vid 11 kW blir laddtiden cirka 2-9 timmar och vid 43 kW 0,5-2 timmar

beroende på batteriets storlek.

2.2.3 Snabbladdning (43 kW - 150 kW)
Snabbladdningen har en högre spänning och strömstyrka som gör att fordon kan laddas mycket

snabbare än vid normal och semisnabb laddning. Laddningen sker med likström och via en extern

laddare och begränsas därmed inte av kapaciteten hos ombordladdaren. Tiden för att ladda är cirka
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20 minuter - 1 timme beroende på batteriets storlek och vilken effekt laddstationen har.  Denna typ

av laddstationer är i dagsläget vanligast att se vid exempelvis bensinstationer som ligger strategiskt i

anslutning till större vägar med stora trafikflöden.

2.3 Aktörer som etablerar publik laddinfrastruktur
Jämfört med drivmedel för fossildrivna fordon är det många fler aktörer inblandade i utbyggnaden av

laddinfrastruktur. Att sälja el till fordon har blivit ett vanligt komplement till att sälja el till fastigheter

för energibolag, energibolagen är således en drivande aktör i etableringen av laddinfrastruktur. Även

biltillverkare har byggt ut publik laddinfrastruktur. Drivmedelsleverantörer är en tredje aktör och det

pågår utbyggnad av snabbladdning på ett flertal bensinstationer som är strategiskt placerade längs

större vägar. Även snabbmatsrestauranger som är strategiskt placerade har och bygger ut publik

laddinfrastruktur. Parkeringsbolag är ytterligare en aktör som bidrar till utbyggnad av publik

laddinfrastruktur.

Även staten spelar en roll för att främja utbyggnad av laddinfrastruktur. Detta genom att statliga

myndigheter stöttar utbyggnaden genom regelverk, nationell samordning och finansiellt stöd till olika

typer av laddinfrastruktur. Exempelvis Naturvårdsverket som administrerar och betalar ut bidrag via

Klimatklivet.

2.3.1 Utmaningar i tidig elbilsmarknad och utbyggnad av
laddinfrastruktur
Än står antalet elbilar och hybrider för en liten andel av den totala fordonsflottan. För att aktörer ska

kunna bygga ut laddinfrastruktur krävs det att det finns en lönsamhet att etablera och driva en publik

laddstation. Det är flera parametrar som bidrar till kalkylen om det är lönsamt eller inte att etablera.

Vilken effekt som erbjuds är en av nyckelfaktorerna. En snabbladdare kan kosta 350 000 - 800 000

kronor att bygga medan en normalladdare kostar mellan 5000 - 12 000 kronor. Hur mycket

markarbeten som krävs påverkar prisbilden samt marknadsförutsättningar. Platser som många

passerar (större motortrafikleder exempelvis) är attraktiva medan platser med färre förbipasserande

och/eller besökare är mindre attraktiva.

Laddinfrastrukturen behöver i ett tidigt skede nå god geografisk täckning.(läs mer om strategier för

etablering av laddinfrastruktur under rubrik 2.6) Det betyder att publika laddplatser även behöver

etableras på platser som åtminstone inte initialt är lönsamma. På dessa platser kan offentliga aktörer

aktivt verka för att etablera laddinfrastruktur för allmänt ändamål. Det kan exempelvis handla om

finansiering till aktörer i form av olika bidrag.

2.3.2 Betalningslösningar
Något som ofta lyfts fram av de som laddar på publika laddstationer är att det är komplicerat och

finns många olika betalningslösningar. De som laddar sitt elfordon på flera olika ställen får räkna med

att ha olika abonnemang, kundkort och appar med mera för att kunna ladda. Sommaren 2020

uppmanade dåvarande energiministern branschen att komma överens om mer enhetliga och
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gemensamma betalningslösningar. Gemensamma enkla betalningslösningar skulle underlätta för

användare och bidra till att göra elfordon mer attraktiva.  En lösning som funkar på samtliga publika

laddstationer finns dock inte ännu.

2.4 Framtidsspaning elnät och laddbara fordon
Nedan följer en analys av vad som troligen kommer hända med elfordon och omställningen till mer

laddbara fordon.

2.4.1 Antalet laddbara fordon
Att förutsäga hur många elfordon som kommer registreras dels på nationell nivå dels på kommunal

nivå är svårt då omställningen fortfarande är i ett tidigt skede. Genom att studera de prognoser som

finns är det dock tydligt att antalet och andelen laddbara fordon kommer att öka och den svenska

personbilsflottan på ganska kort sikt kommer ställas om från fossila till förnybara drivmedel.

Ett ökat modellutbud och sjunkande priser på elfordon är viktiga parametrar för att laddbara fordon

ökar i popularitet. Även EU:s krav på koldioxidutsläpp för nya fordon och bonus-malussystemet är

drivkrafter till att omställningen troligen kommer gå snabbt. Det finns också allt fler elbilar på

marknaden som har räckvidd på över 40 mil vilket gör att det blir ett alternativ för allt fler

privatpersoner som går i tankarna att köpa en ny personbil.

Vad gäller övriga fordon sker där också en breddning av modellutbud och utökning av räckvidd samt

lägre inköpspriser. Exempelvis olika varianter av elcyklar, elsparkcyklar, elfyrhjulingar och elmopeder

vilket tyder på att även andra typer av elfordon kommer bli allt vanligare framöver.

Personbilsflottans sammanställning med avseende på drivlina
Nedan är en prognos för hur fördelningen och antalet fordon (personbilar) kommer utvecklas fram

till och med 2030. Prognosen är framtagen av Trafikanalys och uppskattar att antalet laddbara fordon

år 2030 kommer vara drygt 1,5 miljoner.
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Bild 3 Fordonsflottans utveckling till och med år 2030. Bildkälla: Vägfordonsflottans utveckling till år
2030 (trafa.se)

Stockholms handelskammare har publicerat en rapport i oktober 2020 där man tagit fram tre olika

prognoser för antalet laddbara personbilar till och med år 2030. I Scenario låg beräknas det finnas

1,4 miljoner laddbara bilar, i scenario medel 2,6 miljoner och hög 3,4 miljoner.

Bil Sweden som är den svenska branschorganisationen för tillverkare av bland annat personbilar

bedömer att 80 procent av nyregistreringarna år 2030 kommer att vara laddbara personbilar.

Trafikanalys bedömer att 60 procent av nyregistreringar år 2030 kommer vara laddbara personbilar.

Bil Sweden och Trafikanalys gör samma bedömning av hur stor andel av personbilsflottan som

kommer vara laddbara bilar år 2030:  cirka 30-35%. Stockholms handelskammares scenario låg är

samstämmigt med Trafikanalys prognos vilket tyder på att det finns viss samstämmighet i prognoser

för andelen eldrivna personbilar på nationell nivå.

2.4.2 Framtidens laddbara fordon och personbilar
Det sker mycket forskning och innovationer när det gäller framtidens fordon och resor och allt fler

innovativa lösningar presenteras. Nedan är en kort framtidsspaning gällande detta och framtidens

fordon.

Inget privatägande

Det etablerar sig allt fler olika varianter av delningstjänster och bilpooler. En privatägd bil står

parkerad mellan 90-95% av livstiden och allt fler ser fördelarna med att ingå i en bilpool och boka bil
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när man behöver en bil i stället för att ha en egen bil med lågt nyttjande. Ökad mängd bilpooler

kommer på sikt minska privatägandet av bil. Enligt en rapport från tankesmedjan RethinkX kommer

bilägandet i USA minska med 80% fram till 2030. Fordonen kommer i stället ägas av företag inom

delningsekonomin (bilpooler till exempel). Ekonomiska incitamen, att det blir billigare att ha tillgång

till bil på detta sätt påstås vara den största drivkraften till utvecklingen. De förutspår också att många

av dessa fordon kommer vara självkörande.

Det kommer också allt fler varianter på leasing/månadskort för att få tillgång till bil. Dels varianter

där du själv alltid har tillgång till egen bil men kan låta andra använda den när du själv inte behöver

den och på så sätt minska månadskostnaden. Dels varianter där du själv inte har tillgång till bil men

kan låna andras när de finns till förfogande.

Övriga elfordon utvecklas i snabb takt och det finns idag ett brett utbud av olika varianter av

lådcyklar och elsparkcyklar. Det troliga är att delningsekonomi även gällande andra typer av elfordon

kommer att utvecklas. Idag är det enkelt att i större städer boka och ta sig fram på elsparkcyklar men

i framtiden kommer även andra fordon finnas att boka.

Batteribyte

Det pågår mycket forskning kring möjligheter att byta ut batterier i elbilar i stället för att ladda dem.

En del företag tror på idén med utbytbara batterier medans andra menar att framtidens laddning

kommer vara så snabb att utbytbara batterier inte kommer behövas. Att byta ut batterierna skulle

vara bra utifrån perspektivet med kapacitetbrist i elnätet. Urladdade batterier som behöver laddas

upp skulle då kunna laddas när kapacitetsutnyttjandet i elnätet är lägre (på nätterna till exempel) och

på så sätt minska belastningen på elnätet under maxtimmar. Att byta ut batterier skulle göra att

frågan om vilken laddeffekt som är bäst lämpad på olika platser inte skulle vara aktuell i och med att

det inte handlar om etablering av laddstationer utan snarare etablering av batteribytesplatser.

Autonoma fordon

Idag finns många exempel på självkörande bilar men inget som etablerats fullt ut i samhället ännu.

Det pågår forskning gällande autonoma fordon och etablering av dessa på marknaden. Vid

omfattande etablering av självkörande bilar skulle sättet vi reser och äger fordon ändras markant.

2.4.3 Flexibilitet i elnätet
Just nu pågår omfattande utbyggnad av elnätet. Svenska kraftnät stärker upp

transmissionsnätet/stamnätet i hela Sverige med nya ledningar och transformatorstationer. Det pågår

också olika forskningsprojekt för ett mer flexibelt utnyttjande av kapaciteten i elnäten, så kallade

lokala flexibilitetsmarknader. Idén med projektet är att om aktörer tillfälligt minskar sin elanvändning

eller ökar sin elproduktion skapas flexibilitet i elnätet. Tillgänglig effekt kan på så sätt användas mer

effektivt och situationer med kapacitetsbrist kan i större utsträckning undvikas då kapacitet inte låses

fast i koncessioner.
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2.5 Nulägesanalys Salems kommun
Nedan är en analys av situationen i Salems kommun. Dels hur många laddpunkter som finns och

vilken effekt dessa har och hur kapaciteten i lokalnätet ser ut.

2.5.1 Elnät och kapacitet lokalt i Salems kommun
Enligt Vattenfall som är lokalnätsägare är möjligheten att bygga ut publik laddinfrastruktur god.

Salem ligger relativt nära närmsta matningsstation och har relativt stora anslutningar redan idag.

Enstaka laddpunkter på olika ställen i de centrala delarna av Salem och Rönninge bör inte vara svårt

att etablera. Norr i kommunen är kapacitetssituationen något sämre. Det kan också finnas enstaka

flaskhalsar i tätorterna.

Beroende på vilken effekt och antalet laddpunkter på en specifik plats påverkar möjligheterna att

bygga ut laddinfrastrukturen. Ska väldigt många platser byggas på ett och samma ställe med hög

laddeffekt kan utbyggnad av elnätet behöva ske innan laddstation kan tas i bruk. Det är därmed

viktigt att ha en kontinuerlig dialog med Vattenfall och ta kontakt i god tid vid etablering av

laddinfrastruktur.

2.5.2 Laddplatser
Idag finns en laddstation med totalt fyra laddpunkter för allmänt ändamål i Salems kommun.

Laddeffekten gör att de klassas som semisnabb laddning/destinationsladdning.

2.6 Regionala analyser och behov
I och med att det är svårt att förutspå exakt hur många laddbara fordon det kommer finnas framöver

är det också svårt att förutse behovet av laddplatser. Förhållandet mellan el- och laddhybrider och

rena elfordon är en av flera parametrar som kommer påverka behovet. Hybridfordon har generellt

kortare räckvidd och där är behovet av laddinfrastruktur på fler platser större än för fordon med

längre räckvidd. Det viktiga är att antalet laddpunkter motsvarar efterfrågan på laddning, det

behöver finnas lediga laddpunkter eller laddpunkter med kort väntetid för att det ska vara attraktivt.

IVL Svenska miljöinstitutet har gjort en studie som visar att de kommuner som erbjuder mycket

publik laddning har fler laddbara fordon, vilket också är ett argument till att utbyggnaden av

laddinfrastruktur är viktig. Generellt är det tre parametrar som är grundläggande att tänka på i

etableringen av laddinfrastruktur:

4. God geografisk täckning

5. Anpassa effekt till hur länge fordon parkerar

6. Antal laddplatser ska regleras efter behov och efterfrågan

Att ha en god geografisk täckning är viktigt för att skapa förutsättningar för fler att välja ett laddbart

fordon i stället för ett fordon med förbränningsmotor. För att täckningen ska bli god behöver det
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finnas laddplatser på platser som besöks ofta (destinationsladdning) samt med lagom avstånd längs

större vägar för att tillgodose behovet av laddning vid långresor.

Vilken effekt laddplatsen ska ha är också en viktig parameter. Här behöver hänsyn tas till hur länge

ett fordon står parkerat på platsen i genomsnitt. Ju kortare den genomsnittliga parkeringstiden är

desto snabbare behöver laddningen vara för att den ska vara attraktiv och ändamålsenlig. Där fordon

står parkerade cirka fem timmar eller mer räcker det ofta med normalladdning med låg effekt medan

platser där fordon står parkerade kortare tid, cirka en timme eller kortare är semisnabb eller

snabbladdning att föredra.

Antalet laddpunkter behöver vara dimensionerat efter behov och efterfrågan. Att använda statistik

över hur många registrerade laddbara fordon det finns inom ett område och utgå från det i

etableringen av laddpunkter är generellt inte en bra princip. Detta eftersom dessa fordon ofta har

nära till laddplatsen som är fordonets ordinarie parkeringsplats och behovet av att ladda fordonet på

en publik laddstation därmed är litet, framförallt  i en geografiskt liten kommun som Salem. För

laddhybrider med några mils räckvidd kan det dock vara aktuellt att vid vissa ärenden kunna ladda

bilen publikt trots att det är relativt nära bilens hemvist. Laddbara fordon som rör sig många mil inom

ett begränsat område, exempelvis taxi kan också ha behov av publik laddning för att klara en

arbetsdags körning på el.  En bättre princip att utgå från vid analys av behov av laddplatser är antalet

långväga bilister som passerar platsen respektive har sin destination i området, detta är dock svårt

att få fram säkra underlag på.

Behovet av antal laddpunkter påverkas av vilken effekt de har. Snabbladdning kan ladda fler fordon

då de har kortare laddtid och har på så sätt kapacitet att ladda fler fordon per dygn. Ju fler

laddpunkter med hög effekt desto färre laddpunkter behövs och vice versa.

En bra utgångspunkt är att i ett första skede bygga ut laddinfrastrukturen utifrån principen god

geografisk täckning. På respektive plats behöver det i ett initialt skede inte etableras många

laddpunkter men det bör förberedas för att antalet laddpunkter kan byggas ut när/om behovet och

efterfrågan ändras. På så sätt minskar risken för överetablering samtidigt som det finns flexibilitet

och möjlighet att utöka antalet laddpunkter.

Resultat

3.1 Hur många laddpunkter behövs?
Som tidigare beskrivet i kapitel 2.6 spelar den lokala kontexten och vilken effekt laddpunkterna har

stor roll för hur många laddpunkter som behövs för att möta eventuellt behov från invånare och

besökare. För att ge en indikation på vad som kan vara lämpligt finns olika mått med tillhörande

rekommendationer om antal som tagits fram inom EU bland annat. Dessa generella mått tar inte

hänsyn till den lokala kontexten utan den behöver beaktas i efterhand. Dessa mått ska därmed ses

som en fingervisning som sedan kompletteras med kvalitativa aspekter och lokalkännedom.

14



REMIS
SVERSIO

N

3.1.1 Rena elbilar per snabbladdare
Ett mått som följts upp i många studier är antalet rena elbilar per snabbladdare. Detta mått tar inte

hänsyn till att det på samma plats kan finnas destinationsladdning och/eller normalladdning det tar

heller inte hänsyn till laddbehovet som laddhybrider har utan enbart rena elbilar.

Transport & Environment 2020: en snabbladdare per 40 elbilar
2025: en snabbladdare per 80 elbilar
2030: en snabbladdare per 130 elbilar.

International council on clean transportation
ICCT

Tidig marknadsutveckling: en snabbladare per
50 elbilar
Etablerad marknad: en snabbladdare per 100
elbilar

International energy agency IEA Etablerad marknad: en snabbladdare per 130
elbilar

De siffror som dessa oberoende studier kommit fram till är liknande och ger en god fingervisning i

vad som kan tänkas vara en lagom mängd snabbladdplatser för rena elbilar i en kommun.

3.1.2 Laddkapacitet per laddhybrid och ren elbil
I somras kom förslag på ny EU förordning för utbyggnad av infrastruktur för förnybara drivmedel

vilket också omfattar laddinfrastruktur. Förslaget från kommissionen är att slopa rekommendation

om visst antal laddpunkter per elbil och i stället föreslå att det ska finnas 1 kW publik laddkapacitet

per elbil och 0,66 kW publik laddkapacitet per laddhybrid. Längs de stora vägarna ska det vara max 6

mil mellan publika snabbladdplatser. Då måttet är inriktat på laddkapacitet i stället för antal gör att

man kan uppnå kravet genom många laddpunkter med låg effekt eller några färre med hög effekt.

Kommissionens förslag bygger på antaganden om att 60% av elbilar och 33% av laddhybrider laddas

publikt. I Sverige stämmer inte dessa siffror då cirka 90% av all laddning sker via hemmaladdning

vilket gör att förslaget på utbyggnad från EU-kommissionen ur ett nationellt perspektiv är högt

räknat.

3.1.3 Installerad effekt i Salems kommun
I Salems kommun fanns i slutet av december 2020 53 registrerade elbilar och 102 laddhybrider .

Utifrån statistik över nyregistrerade fordon vet vi att denna siffra är mycket högre nu. Under år 2021

nyregistrerades 70 elbilar och 71 laddhybrider i kommunen. Ett antagande som troligen är något lågt

räknat är att det i dagsläget finns cirka 150 laddhybrider och 100 rena elbilar registrerade i

kommunen.

Utifrån förslaget till EU förordningen gällande laddkapacitet per elfordon skulle detta innebära att det

skulle behöva finnas 100 kW publik laddkapacitet för elbilar och ytterligare 99 kW publik

15



REMIS
SVERSIO

N

laddkapacitet för laddhybrider, totalt 199 kW. Idag finns vid Rönninge station 88 kW publik

laddkapacitet fördelat på fyra platser. För att komma upp i den nivå som föreslås i förordningen

behövs därmed fler laddplatser i kommunen.

Antal elbilar: 100

Laddbehov enligt EU-rekommendation: 100 kW

Antal laddhybrider: 150

Laddbehov enligt EU-rekommendation: 99 kW

Samlat laddbehov: 199 kW

Laddkapacitet idag: 88 kW

I dagsläget finns det inte någon snabbladdplats i kommunen, för att uppnå behovet av snabbladdare

per elbil utifrån mått redovisat ovan behövs en till två snabbladdplatser etableras med förberedelse

för tre laddplatser. De senaste två åren har det som tidigare nämnt varit en ökad nyregistrering av

rena elbilar i kommunen, denna utveckling kommer högst sannolikt att fortsätta och därmed bör det

finnas beredskap för upp mot tre snabbladdplatser i kommunen i närtid.

3.2 Långsiktig prognos elbilar och laddpunkter
Power Circle har gjort en prognos över förväntat antal laddbara bilar i Salems kommun fram till och

med år 2030. Prognosen är en uppräkning av antal fordon utifrån hur stor andel av Sveriges laddbara

fordon kommunen har idag, siffrorna kan därmed bli något felaktiga på längre sikt. Bedömningen är

att siffran för år 2021 (215 laddbara fordon) är en rimlig (eventuellt något låg) uppskattning av

antalet laddbara fordon.
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Som sagt är det svårt att säga exakt behov av laddplatser på längre sikt men utifrån schabloner och

prognos är det mest troligt med totalt cirka 10 snabbladdpunkter med möjlighet upp till 20 i

kommunen till och med år 2030.3

Prognos för behovet att publika normalladdpunkter är att det till år 2030 behöver finnas 100-2604

stycken på strategiska platser i enlighet med platser som är utpekade på bild 5 nedan.

3.3 Lämpliga platser i kommunen och vilken typ av laddning
En bra utgångspunkt vid etablering av laddinfrastruktur är som sagt att nå grundläggande geografisk

täckning. Nuvarande laddpunkter finns i kommundel Rönninge och kommundel Salem. Nedan listas

ett antal platser som skulle kunna vara lämpliga för etablering av publik laddinfrastruktur. Platserna

är utpekade utifrån sitt geografiska läge.  Faktiska förutsättningar för etablering på respektive plats

behöver utredas i senare skede. Flera av platserna är destinationer i kommunen och etablering av

laddplatser på dessa platser ska i huvudsak vara till för destinationens besökare och inte för de som

enbart behöver ladda sitt fordon.

Det är inte lämpligt att laddplatser anläggs på alla dessa ställen samtidigt med tanke på att

laddinfrastrukturen ska möta behovet och efterfrågan. Antalet laddpunkter på respektive plats kan

också vara svårt att förutsäga men en bra grundförutsättning är att initialt anlägga en eller ett par

laddplatser men möjliggöra för utbyggnad av fler ifall behov uppstår längre fram.

3.3.1 Salem
I Salem finns inte någon publik laddstation. Nedan redovisas några lämpliga platser.

Salems centrum

Några av parkeringsplatserna i Salems centrum är lämpliga för laddning för elbilar. Med tanke på att

besökare i Salems centrum inte parkerar särskilt länge (p-skiva två timmar ) skulle semisnabb eller

snabbladdning vara mest lämpligt. Marken ägs av Stockholms stad men kommer säljas till

tomträttsinnehavaren.

På parkeringsytan finns ett antal parkeringsplatser som är 24 timmars parkering här skulle några

platser med normalladdning kunna anläggas då dessa bilar oftast står parkerade längre tid. Mark ägs

av Salems kommun.

Vid församlingshemmet har nyligen två laddstolpar med fyra uttag etablerats. Dessa är avsedda för

personal och utredning pågår om dessa ska öppnas upp för allmänt ändamål när de inte används av

personal.

4 I gjord prognos är definitionen för normalladdpunkt upp till 22 kW
3 I gjord prognos är definitionen av snabbladdpunker >22 kW
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Möllebadet

Parkeringen vid Möllebadet skulle kunna kompletteras med laddplatser. Möllebadet är en destination

som framförallt besöks under sommarhalvåret för bad. Laddplatser med normal- eller semisnabb

laddning är lämpliga vid Möllebadet.  Marken ägs av Salems kommun.

Bilmack

En i dagsläget logisk plats att leta efter en laddpunkt är befintliga bilmackar.  Macken längs

Salemsvägen i kommunen är en lämplig plats för etablering av laddplatser.  Stationen har butik och

tjänster i form av bland annat biltvätt, släp- och biluthyrning. Då man oftast inte besöker en

bensinstation särskilt länge är snabbladdning alternativt semisnabb laddning med högre effekt

lämpligt. Marken ägs av privat fastighetsägare.

Ishallen

Idrottsanläggningar är lämpliga för etablering av laddplatser. Dels bedrivs träningsverksamhet med

många besökare dels tävlingar och olika läger som gör dessa platser till välbesökta destinationer

både för kommuninvånare men även för andra som rest längre. Vid en idrottsanläggning är

semisnabb laddning lämpligt. Mark ägs av Salems kommun.

3.3.2 Rönninge
Rönninge centrum /Rönninge torg

I Rönninge finns laddplatser i anslutning till Rönninge station dessa är strategiskt placerade och kan

både användas av pendlare och besökare till Rönninge C. En vidareutveckling skulle kunna vara att

även etablera laddplatser på norra sidan av järnvägen i anslutning till Skönviksparken där skulle

semisnabb laddning kunna vara lämpligt. Vid behov kan även fler laddpunkter vid Rönninge station

vara lämpligt att etablera. Mark ägs av Salems kommun.

Rönninge tennisklubb

Idrottsanläggningar är lämpliga för etablering av laddplatser. Dels bedrivs träningsverksamhet med

många besökare dels tävlingar och olika läger som gör dessa platser till välbesökta destinationer

både för kommuninvånare men även för andra som rest längre. Rönninge tennisklubb är ett exempel

på idrottsanläggning där etablering av laddinfrastruktur skulle kunna vara aktuellt. Vid en

idrottsanläggning stannar besökare oftast så pass länge att semisnabb laddning anses lämpligt.  Mark

ägs av Salems kommun.

Rönninge kungsgård

Rönninge kungsgård är en konferens- och hotellanläggning i kommunen. Besökare till Rönninge

kungsgård besöker oftast platser för konferens, hotellvistelse, middag eller till exempel tillställningar

så som dop med mera. Det är en plats som man oftast besöker några timmar åtminstone och

beroende på vilken målgrupp man riktar sig till kan både semisnabb laddning (för besökare av till

exempel middagar och dop) och normalladdning (för besökare som stannar på konferens och/eller

övernattar) vara ändamålsenligt. Mark ägs av privat fastighetsägare.
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Salemsvallen

Idrottsanläggningar är lämpliga för etablering av laddplatser. Dels bedrivs träningsverksamhet med

många besökare dels tävlingar och olika läger som gör dessa platser till välbesökta destinationer

både för kommuninvånare men även för andra som rest längre. Salemsvallen är ett exempel på

idrottsanläggning där etablering av laddinfrastruktur skulle kunna vara aktuellt. Vid en

idrottsanläggning stannar besökare oftast så pass länge att semisnabb laddning anses lämpligt. Mark

ägs av Salems kommun.

3.3.3 Salems landsbygd
Salems kyrka

Kyrkan är en destination som besöks av mer långväga resenärer men även lokalt vilket gör platsen

lämplig för etablering av laddinfrastruktur. Kyrkan har nyligen etablerat 3 laddstolpar med 6 uttag

som är för publikt allmänt ändamål.

Ersboda 4H-gård

Till Ersboda 4h-gård är besökare välkomna för att titta på djuren och det anordnas bland annat

kurser och dagläger. Precis som Salems kyrka är det rimligt att anta att platsen besöks både av mer

långväga resenärer och lokalt. Semisnabb laddning anses lämpligt på denna plats.  Mark ägs av

Salems kommun.

Salems golfklubb

Golfklubben i kommunen är en strategisk plats för etablering av laddplatser. Dels utifrån att det är en

destination som besöks av flertal mer långväga resenärer som kan ha ett behov av att ladda dels att

golfbanan ligger i norra delen av kommunen och för att få en bra geografisk täckning är det

strategiskt att etablera laddmöjligheter här. I dagsläget finns fyra laddstolpar för klubbens

medlemmar. Betalningslösning för dessa diskuteras.
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Bild 4: Om laddinfrastruktur byggs ut på samtliga föreslagna ställen, tätort.
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Bild 5: Om laddinfrastruktur byggs ut på samtliga föreslagna ställen, hela kommunen.

3.3.4 Laddning för övriga fordon
Ovan text fokuserar på laddning av laddbara personbilar men det kan även finnas behov av laddning

av andra typer av elfordon i kommunen. Behovet för dessa fordon anses avsevärt mindre då de

används mer i en lokal kontext och laddning hemma är den plats som i huvudsak används för

laddning. Om man ska göra flera ärenden i kommunen kan det finnas behov av att ladda även på

språng. Hur laddning bäst bör utformas är inte helt enkelt. Övriga elfordon laddas idag vanligen via

vanligt vägguttag och har ganska långa laddtider på mellan 4-8 timmar.  De behov som eventuellt
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skulle finnas i Salems kommun är att ladda upp batteriet när man är på språng och då är en laddtid

på 4-8 timmar inte tillräckligt snabb. Utvecklingen av laddfordon går dock fort och det är inte orimligt

att anta att det kommer finnas mer snabbladdade elfordon i framtiden och redan idag kan det vara

bra att fundera på laddmöjligheter för denna typ av fordon för etablering i framtiden.

Eventuellt kan det finnas behov av att ladda sitt fordon på till exempel Rönninge station om man

använder elfordonet som färdmedel till och från kollektivtrafik. Batterier och denna typ av elfordon

är tyvärr stöldbegärliga och möjligheten att ladda ställer också krav på att laddplatsen är säker och

att risk för stöld minimeras. Detta kan göras genom att laddpunkten finns i ett abonnemangsstyrt

cykelgarage (se tex Katrineholms kommun) där enbart de som har abonnemang har tillgång till

garaget. Själva batterierna skulle sedan kunna laddas i låsbara skåp med timer som slår ifrån när

batteriet är fulladdat för att minska risk för överladdning och därmed brand.

3.4 Kommunens roll kontra marknadens roll
Beroende på vem som är markägare ser rollerna lite olika ut. När kommunen äger marken kan

kommunen ta en mer aktiv roll i etableringen av laddinfrastruktur,när kommunen inte äger marken

har kommunen en mer stödjande roll. Kommunen är inte en aktör som säljer drivmedel och kan

därmed inte bygga egna laddstolpar och driva dem i kommunal regi. När kommunen är markägare är

det således viktigt att det är en annan aktör än kommunen som äger och sköter själva

laddstationerna. Det är också viktigt att aktörerna tar betalt för laddning.

Som tidigare nämnt befinner vi oss i ett tidigt skede av utbyggnad av laddinfrastruktur och en

grundförutsättning är att  ha en god geografisk täckning av laddinfrastruktur. Kommunen kan göra

analyser och stötta marknaden och komma med rekommendationer om var det är lämpligt att

fortsätta utbyggnaden av laddinfrastruktur för att uppnå god geografisk täckning. För att denna typ

av analys ska fungera är det viktigt med en nära dialog mellan marknad och kommun. Kommunen

kan ta en roll som rådgivande part och i de fall som kommunen är markägare och mark är utlagd som

allmän platsmark kan intresserade aktörer söka tillstånd hos kommunen för att installera och driva

laddstolpar för allmänt ändamål på kommunens mark så som exempelvis sker vid vid Rönninge

station i kommunen.

Med tanke på den snabba utveckling som förutspås för laddbara fordon kan kommunen också bistå

med att omvärldsbevaka frågor som rör laddinfrastruktur . När nya riktlinjer och direktiv kommer

som påverkar hur laddinfrastruktur bör etableras kan kommunen förmedla detta till berörda.

Kommunen kan också följa upp statistik för laddbara fordon i kommunen för att bevaka utvecklingen

av laddbara fordon lokalt i förhållande till exempelvis nationella prognoser och utveckling.

Kommunen ska också medverka i regionala projekt kopplat till elektrifiering. Kommunen har bland

annat undertecknat ett elektrifieringslöfte som syftar till att kommunen ska vara med och bidra till

ökad elektrifiering i Stockholmsregionen.

22



REMIS
SVERSIO

N

3.5 Vad kan kommunen göra för att främja etablering av
laddinfrastruktur?
Utöver att omvärldsbevaka, stötta marknadsaktörer med analyser och statistik samt medverka i

projekt kopplat till elektrifiering kan kommunen ställa krav och planera för etablering av

laddstationer i olika processer. Kommunen vill gynna utveckling av laddinfrastruktur men samtidigt

inte hämma möjligheter för aktörer att etablera laddinfrastruktur på den fria marknaden. Nedan

listas vad kommunen kan göra för att främja etablering av laddinfrastruktur på olika sätt.

3.5.1 Ta hänsyn till i planprocesser och bygglov
Kommunen kan ställa krav på laddinfrastruktur eller förberedelse för detta i markanvisningsavtal och

bygglov. Antingen i enlighet med lagkrav som finns eller högre krav. Kravnivå bör analyseras utifrån

geografisk plats och hur utbyggnad av laddinfrastruktur ser ut i närområdet. Platserna ska lokaliseras

på allmän platsmark för att kunna nyttjas för allmänt ändamål.

3.5.2 Ställa krav på elfordon i offentliga upphandlingar
Kommunen kan ställa krav på laddbara fordon i offentliga upphandlingar av fordon och

transporttjänster. Genom att ställa krav på laddbara fordon i upphandlingar som inkluderar mycket

transporter ökar efterfrågan på laddning. På detta sätt kan kommunen bidra till att skapa en marknad

för privata aktörer att bygga ut publik laddinfrastruktur i kommunen. Att ställa krav på eldrift (och

biogas) där det är möjligt är också i linje med den drivmedelsprioritering som finns regionalt i planen

för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel. Enligt EU-direktivet (Clean Vehicles Directive)

ska högre krav på vissa offentliga upphandlingar ställas gällande förnybara drivmedel och särskilt

elfordon när det handlar om lätta fordon. EU-direktivet ska tydligare implementeras i svensk

lagstiftning men gäller redan nu.

Just nu pågår arbete med en gemensam upphandlingsmodell för hållbara transporter som Biodriv öst

tar fram tillsammans med Södertörnskommunerna inom projektet Fossilfritt 2030, kallad

Södertörnsmallen. Detta för att kommunerna inom Södertörn i större utsträckning ska kunna ställa

samma/liknande krav på transporter i upphandlingar och skapa en större marknad för etablering av

laddinfrastruktur och omställning till fler elfordon. Ett första utkast finns framtaget för kommunerna

att använda i upphandlingar. 5

3.5.3 Överväga tomrör i samband med grävarbeten
I samband med grävarbeten bör kommunen undersöka ifall det i samband med dessa också är

lämpligt att lägga ner tomrör som är lämpliga för eldragning till laddinfrastruktur. Detta gör att

behovet av kostsamma grävarbeten för senare etablering av laddstationer eventuellt kan undvikas.

5 Salems kommun är inte med i projektet Fossilfritt 2030 men har tillgång till Södertörnsmallen och de rapporter
som tas fram inom ramen för projektet. Projektet ingår i ett regionalt samarbete för att nå målet om
fossiloberoende fordonsflotta till 2030, delfinansiering fås via Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.
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Att gräva ner tomrör gör att lönsamheten för aktörerna som bygger laddstationer blir bättre då dyra

markarbeten kan undvikas.

3.5.4 Kontinuerliga kontakter med lokalnätsägare
Att ha en kontinuerlig dialog med lokalnätsägaren Vattenfall är viktigt. Kapacitetsbrist i stamnätet

råder och kommer göra så ett antal år framåt. Genom tidig dialog med Vattenfall kan platser där

effektbrist råder för önskvärd etablering undvikas/byggas ut. Tidig dialog tillsammans med kommun

och marknad kan också ge indikationer till Vattenfall kring var och när kapacitet i elnätet behöver

byggas ut. Vattenfall tar redan idag del av våra byggnadsplaner och på sikt skulle de kunna ta del av

planer och prognoser för utbyggnad av laddinfrastruktur som en del i sitt lokala planeringsunderlag

3.5.5 Laddning vid kommunens egna parkeringsplatser
Om det är lämpligt kan laddning vid kommunens laddplatser för kommunens egna fordon öppnas

upp de tider på dygnet som kommunens egna fordon inte behöver laddas, så kallad semi-publik

laddning. För att detta förfarande ska fungera är det viktigt att hitta en marknadsanpassad

betallösning.

3.5.6 Regional samverkan
Det är viktigt att se utbyggnad av laddinfrastruktur ur ett större perspektiv än enbart det kommunala

perspektivet. Om laddinfrastruktur byggs ut i grannkommuner kan förutsättningarna i Salems

kommun komma att påverkas och vice versa. Det är därmed av stor vikt att även samordna och

samsynka laddinfrastrukturarbetet i en regional kontext. I de sammanhangen bör Salems kommun

alltid vara med.

Slutsatser
Det är svårt att säga exakt hur många publika laddpunkter som behöver finnas för att möta behov

och efterfrågan, att antalet laddbara fordon kommer öka är dock tydligt. En bra grundläggande

strategi i utbyggnaden är att uppnå god geografisk täckning och där blir det tydligt att det behöver

etableras fler laddplatser i kommunen. Laddstationer behöver i ett första skede etableras i

kommundel Salem samt Salems landsbygd. De kvantitativa mått som presenterats i rapporten

gällande behov av laddplatser visar också att det behövs mer installerad effekt i kommunen. I

dagsläget finns det inte någon snabbladdare i kommunen vilket det borde finnas en marknad för med

tanke på att antal rena elfordon ökat snabbt i kommunen samt att det bör finnas 1-2 snabbladdare

per 100 rena elbilar. Att planera för etablering av snabbladdare på strategisk plats i kommunen är

således något kommunen behöver planera för.

Kommuner är inte en aktör som bygger och förvaltar laddstationer men kan skapa förutsättningar på

flera sätt för att gynna utbyggnad av laddinfrastruktur. Ett viktigt styrmedel för detta är vilka krav

kommunen ställer på laddbara fordon i upphandlingar. Ju hårdare krav kommunen ställer desto mer
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kan marknaden utvecklas på lokal nivå vilket i sin tur skapar goda marknadsförutsättningar för

etablering av laddinfrastruktur.

Samverkan mellan marknadsaktörer och kommunen är viktigt. Kommunen kan vara en samordnande

part och omvärldsbevaka vad som händer både regionalt, nationellt och globalt samt följa upp

statistik och genom detta förse marknaden med analyser om när och var utbyggnad kan vara lämplig.

Om behov finns bör kontinuerliga möten mellan kommun och näringsliv startas upp för att skapa

möjlighet att diskutera dessa frågor och samverka.

Vad gäller mindre elfordon som inte är personbilar är det viktigt att följa utvecklingen framåt. Idag

finns inte några ändamålsenliga alternativ för att ladda dessa fordon då de inte kan snabbladdas.

Kommunen behöver bevaka utvecklingen kring övriga laddbara fordon och publik laddning av dessa

och i framtiden fundera på var denna typ av laddning kan vara lämplig att lokalisera.
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Remissvar: Regional masshanteringsplan för Stockholms län

Länsstyrelsen, Region Stockholm, STORSTHLM, Trafikverket och Stockholm Stad har i ett 
gemensamt projekt tagit fram en regional plan för cirkulär och resurseffektiv hantering av 
massor i Stockholms län.

Det övergripande syftet med masshanteringsplanen för Stockholms län är att skapa 
förutsättningar för en cirkulär och resurseffektiv hantering av massor i länet samt regional 
samsyn hur detta ska uppnås. Planen ska också bidra till att miljö- och klimatpåverkan från 
masshantering minskar. Tre effektmål för att uppnå detta har tagits fram:

1. En resurseffektiv, cirkulär och samhällsekonomisk optimerad hantering av berg och 
jordmassor.

2. Hantering och transportering av massor sker med så liten klimat- och miljöpåverkan 
som möjligt

3. Bred regional samverkan som säkrar konkurrensneutralitet och lika villkor 

 Avsikten är att alla berörda aktörer ska fatta beslut om att ställa sig bakom planens mål och 
strategier. 

Masshanteringsplanen är ute på remiss till den 10 juni. 

Ordförandens förslag till beslut
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-27 antas som remissvar på Regional masshanteringsplan 
för Stockholms län.

______________________
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Kommunstyrelseförvaltningen
Alina Ruda
Planerings- och hållbarhetsstrateg

Kommunstyrelsen

Remissvar - Regional masshanteringsplan för Stockholms län

Förslag till beslut
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-27 antas som remissvar på Regional
masshanteringsplan för Stockholms län.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen, Region Stockholm, STORSTHLM, Trafikverket och Stockholm Stad har i ett
gemensamt projekt tagit fram en regional plan för cirkulär och resurseffektiv hantering av
massor i Stockholms län.

Det övergripande syftet med masshanteringsplanen för Stockholms län är att skapa
förutsättningar för en cirkulär och resurseffektiv hantering av massor i länet samt regional
samsyn hur detta ska uppnås. Planen ska också bidra till att miljö- och klimatpåverkan
från masshantering minskar. Tre effektmål för att uppnå detta har tagits fram:

1. En resurseffektiv, cirkulär och samhällsekonomisk optimerad hantering av berg
och jordmassor.

2. Hantering och transportering av massor sker med så liten klimat- och
miljöpåverkan som möjligt

3. Bred regional samverkan som säkrar konkurrensneutralitet och lika villkor

Avsikten är att alla berörda aktörer ska fatta beslut om att ställa sig bakom planens mål
och strategier.

Masshanteringsplanen är ute på remiss till den 10 juni.

Remissvar Salems kommun
Planen ger en nulägesbeskrivning och visar vad som krävs för att uppnå en bättre
hantering av massor. Genomförs planens åtgärder kommer transporter, avfall och
klimatpåverkan från masshantering att minska. Det är positivt med ett bredare regionalt
perspektiv på frågan och mer regional samverkan.

För att nå effektmålen har ett antal åtgärder tagits fram där olika aktörer är ansvariga för
genomförandet av dessa. Kommunen är positiv till att masshantering och markyta för
detta föreslås hanteras i översiktsplaner.

Kommunerna föreslås i åtgärd 5 planera för hur masshantering ska hanteras i kommunala
processer. I masshnateringsplanen anges att detta ska göras genom att samtliga
kommuner tar fram egna riktlinjer/masshanteringsplaner. Salems kommun har små
möjligheter att hantera massor i kommunen. Den norra delen av kommunen är
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vattenskyddsområde för Bornsjön och i princip hela den södra delen av kommunen är
redan bebyggd med bostadsbebyggelse. Salems kommun är därmed beroende av att
massor kan transporteras till platser som högst sannolikt ligger i andra närliggande
kommuner. Salems kommun vill därmed lyfta fram att dessa masshanteringsplaner
beroende på kommuners förutsättningar bör kunnas tas fram mellankommunalt.

Som en del av åtgärd 5 anges att kommunen ska kartlägga kostnaden för masshantering i
exploateringsprojekt. Masshanteringens andel av byggkostnaden är idag dold och höjning
av byggkostnader på grund av högre mottagningskostnader eller längre masstransporter
är svårt att identifiera för kommunen. Kommunen är således positiv till att hänsyn tas till
denna kostnad på ett tydligt sätt. På längre sikt kan det leda till minskade kostnader för
byggprojekt i kommunen.

Finansiering
Förslag till beslut har inte några ekonomiska konsekvenser.

Mats Bergström
Kommundirektör

Alina Ruda
Planerings- och hållbarhetsstrateg

Bilagor

Remissversion -Regional masshanteringsplan för Stockholms län

Delges

Länsstyrelsen Stockholm: stockholm@lansstyrelsen.se ange dnr: 500-19592-2022 i ämnesraden

https://drive.google.com/file/d/1vpu8pMqTAZcJZMRVzFo3rbxnjYiwGDOD/view?usp=sharing
mailto:stockholm@lansstyrelsen.se
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Remissvar trafikförändringsremiss T23

Trafikförändringsremissen är en del av trafikförändringsprocessen som genomförs årligen. 
Remissen skickas till kommunerna som får ge synpunkter på förslagen. Förslagen avser 
förändringar i till exempel linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstider för kommande 
tidtabellsperiod. Trafikförändringarna bygger på flera delar bland annat resandestatistik, 
kommunernas bebyggelseplaner, trafikstörande arbeten samt input från kommunerna inom 
ramen för trafikförvaltningens kommundialog. 

I årets trafikförändringsremiss presenteras inte några förändringar för Salems kommun. 

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta tjänsteskrivelse daterad 2022-03-31 som kompletterande 
remissvar till Södertörnskommunernas gemensamma remissvar på trafikförändringsremiss 
T23.

______________________
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KSTU § 41 KS/2022:181

Remissvar Trafikförändringsremiss T23

Trafikförändringsremissen är en del av trafikförändringsprocessen som genomförs årligen. 
Remissen skickas till kommunerna som får ge synpunkter på förslagen. Förslagen avser 
förändringar i till exempel linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstider för kommande 
tidtabellsperiod. Trafikförändringarna bygger på flera delar bland annat resandestatistik, 
kommunernas bebyggelseplaner, trafikstörande arbeten samt input från kommunerna inom 
ramen för trafikförvaltningens kommundialog. I årets trafikförändringsremiss presenteras 
inte några förändringar för Salems kommun. 

Södertörnskommunerna har tagit fram ett gemensamt remissvar för samtliga kommuner på 
Södertörn. Detta remissvar ska ses som ett tillägg till det Södertörnsgemensamma 
remissvaret där Salems kommun önskar fler turer för busslinje 731. I dagsläget trafikeras inte 
linjen efter klockan 19 på vardagar och inte alls på helger. Salems kommun önskar fler turer 
på linjen både på kvällar och helger.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2022-03-31.

Tekniska utskottets beslut
1. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att anta 

tjänsteskrivelse daterad 2022-03-31 som kompletterande remissvar till 
södertörnskommunernas gemensamma remissvar på trafikförändringsremiss T23.

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

______________________

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

Trafikförvaltningen Region Stockholm
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Kommunstyrelseförvaltningen
Alina Ruda
Planerings- och hållbarhetsstrateg

Kommunstyrelsen

Remissvar trafikförändringsremiss T23

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att anta

tjänsteskrivelse daterad 2022-03-31 som kompletterande remissvar till
södertörnskommunernas gemensamma remissvar på trafikförändringsremiss T23.

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet
Trafikförändringsremissen är en del av trafikförändringsprocessen som genomförs årligen.
Remissen skickas till kommunerna som får ge synpunkter på förslagen. Förslagen avser
förändringar i till exempel linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstider för kommande
tidtabellsperiod. Trafikförändringarna bygger på flera delar bland annat resandestatistik,
kommunernas bebyggelseplaner, trafikstörande arbeten samt input från kommunerna
inom ramen för trafikförvaltningens kommundialog.

I årets trafikförändringsremiss presenteras inte några förändringar för Salems kommun.

Salems kommuns remissvar
Södertörnskommunerna har tagit fram ett gemensamt remissvar för samtliga kommuner
på Södertörn. Detta remissvar ska ses som ett tillägg till det Södertörnsgemensamma
remissvaret där Salems kommun går in mer i detalj på specifik busslinje.

Linje 731

Kommunen önskar fler turer på linje 731. Linjen är viktig för att kommuninvånare i
Rönninge ska kunna ta sig till och från Rönninge station med kollektivtrafik. I dagsläget
trafikeras inte linjen efter klockan 19 på vardagar och inte alls på helger. Kommunen
önskar fler turer på linjen både på kvällar och helger och önskar fortsatt dialog med
Trafikförvaltningen gällande detta.

Finansiering
Förslag till beslut har inte några ekonomiska konsekvenser för Salems kommun då
kostnader för kollektivtrafik hanteras på regional nivå.

Mats Bergström
Kommundirektör

Alina Ruda
Planerings- och hållbarhetsstrateg
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1. Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2022/2023 (T23)

Delges

Kommunstyrelsen

Remissvar skickas till: registrator.tf@sll.se uppge diarienummer TN 2021-0988 Salems kommun i
ärendemeningen.
Remissvaret ska vara trafikförvaltningen tillhanda senast den 10 juni.

mailto:registrator.tf@sll.se


 
 

 

 

  

1(2) 

 

   

  Trafikförvaltningen 
Trafikavdelningen 
  
  
 

INFORMATIONSÄRENDE 
2022-03-08 
 

Ärende 
TN 2021-0988 
 

 

  Infosäkerhetsklass 
K1 (Öppen) 

 

  Handläggare 
Erik Norling  
  
   

 Trafiknämnden 
2022-03-15, punkt 18 

 

 
 
 
 
 
 
 

     

Information om trafikförvaltningens 
förslag på trafikförändringar inför T23 
 
Ärendebeskrivning 

I detta informationsärende beskrivs trafikförvaltningens förslag på 
trafikförändringar inför trafikåret T23. 
 
 
Sammanfattning 
I bifogat underlag presenteras trafikförvaltningens förslag på trafikförändringar 
inför trafikåret T23. Dokumentet Remiss Trafikförändringar (T23), (TN 2021-
0988) remitteras under våren 2022 till regionens kommuner samt de 
funktionhindersorganisationer som trafikförvaltningen samarbetar med.  
 
Trafikförändringsremissen är en del i trafikförändringsprocessen som 
genomförs årligen, samt en del i trafikförvaltningens löpande dialog med 
kommunerna.  
 
Förslagen avser förändringar i bland annat linjesträckningar, turtäthet och 
trafikeringstid. De har tagits fram i samarbete med trafikutövarna och bygger 
bland annat på kommunala bebyggelseplaner, resandestatistik, trafikstörande 
arbeten samt input från kommunerna inom ramen för trafikförvaltningens 
kommundialog. Ytterligare utredning av förslagen kommer att göras innan 
beslut om genomförande tas. Med hänsyn till regionens ekonomiska ramar 
kommer inte alla förslag att kunna genomföras.   
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Underlag 
 

• Bilaga 1: Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken T23 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslagen i remissen inbegriper både utökning och neddragning av trafik.  
 
Konsekvenser för miljön 
Förslagen kommer att behöva analyseras och utredas ytterligare innan beslut 
om att genomföra dem kan tas. De förslag som genomförs kommer att följa 
trafikförvaltningens riktlinjer.  
 
Sociala konsekvenser 
Förslagen kommer att behöva analyseras och utredas ytterligare innan beslut 
om att genomföra dem kan tas. De förslag som genomförs kommer att följa 
trafikförvaltningens riktlinjer.  
 
Fortsatt arbete 
Majoriteten av de förändringar som genomförs kommer att genomföras i 
december 2022.   
 
 
 
David Lagneholm 
Förvaltningschef 
    
    
    Erik Norling 
    Chef Trafikavdelningen 
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 Region Stockholm 
Trafikförvaltningen 
105 73 Stockholm 

Leveransadress: 
Lindhagensgatan 100 
Godsmottagningen 
112 51 Stockholm 

Telefon: 08-123 316 00 
Fax: 08-123 316 06 
registrator.tf@regionstockholm.se 

Säte: Stockholm 
Org.nr: 232100-0016 
www.regionstockholm.se 

 

 Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan  

Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 
2022/2023 (T23) 
Härmed översänds en bruttolista med förslag på trafikförändringar inför tid-
tabellsskiftet i december 2022 (T23).  
 
Trafikförvaltningen har påbörjat arbetet med trafikförändringar inför december 2022. 
Detta arbete innefattar främst omfördelningar av trafiken, men också utökningar och redu-
ceringar. 
 
Härmed översänds en bruttolista med förslag på trafikförändringar inför tidtabellsskifte 
i december 2022 (T23). Bruttolistan innehåller förslag avseende bland annat linjesträck-
ningar, turtäthet och trafikeringstid. Den har tagits fram i samarbete med trafikutövarna 
och bygger bland annat på kommunala bebyggelseplaner, resandestatistik samt input från 
kommunerna inom ramen för trafikförvaltningens kommundialog. Ytterligare utredning av 
förslagen kommer att göras innan beslut om eventuellt genomförande tas. Alla förslag kom-
mer inte kunna genomföras. 
 
SL har under hela pandemin kört med full trafik, trafikförändringsremissen innehåller 
främst omfördelningar och justeringar i trafiken, baserat på normala förutsättningar.  
 
Trafikförvaltningen tar tacksamt emot synpunkter på och prioriteringar av 
förslagen utifrån den kunskap, erfarenhet och lokalkännedom som finns i 
kommunerna samt i funktionshindersorganisationerna.   
 
I dokumentet finns även trafikförvaltningens inriktning för pendel- och regionaltågstrafiken 
för T24 och framåt. Planeringshorisonten för spårtrafiken är längre än för övrig trafik och 
remissinstanserna uppmanas därför redan nu inkomma med synpunkter även för kom-
mande tågplaner.  
 
I slutet av april kommer trafikförvaltningen att informera regionens pendeltågskommuner 
om den tåglägesansökan inför T23 som Trafikförvaltningen lämnar till Trafikverket och 
möjlighet till dialog kommer att finnas kring pendel- och regionaltågstrafikens fortsatta ut-
veckling. 
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Trafikförvaltningen ser fram emot era synpunkter på bruttolistan som ni skickar senast den 
10 juni 2022 till registrator.tf@sll.se. Uppge diarienummer TN 2021-0988 samt namn på 
remissinstans i ärendemeningen.  
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Erik Norling 
Trafikdirektör 
Trafikavdelningen  
 
 
  

mailto:registrator.tf@sll.se
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1 Trafikförsörjningsprogrammet 

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är regionens viktigaste styrdokument för kol-
lektivtrafikens utveckling. Under 2017 beslutade landstingsfullmäktige om ett reviderat tra-
fikförsörjningsprogram där långsiktig hållbarhet är ledordet. Programmet pekar ut de lång-
siktiga målen för kollektivtrafiken som alla aktörer i regionen behöver arbeta mot tillsam-
mans. Det omfattar både upphandlad och kommersiell trafik och rör alla trafikslag, såväl 
buss- och spårtrafik som färdtjänst och kollektivtrafik på vatten.  
 

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

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

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

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

• Ekologisk hållbarhet 
• Social hållbarhet 
• Ekonomisk hållbarhet  
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1.3 Trafikförändringsprocessen 
Trafikförvaltningen planerar och genomför trafikförändringar inom ramen för den så kal-
lade trafikförändringsprocessen, en flerårig process. Under det första året samlas bak-
grundsinformation in och analyseras. Under det andra året används den bakgrundsinform-
ationen till att utreda och forma förslag på trafikförändringar. Processen beskrivs nedan. 
Den skiljer sig något åt beroende på avtalstyp och trafikslag.  
 
Trafikförändringsprocessen börjar under våren år 1 genom att trafikförvaltningen i samar-
bete med Statistiska Centralbyrån och Tillväxt- och regionplaneförvaltningen genomför in-
samling av kommunala bebyggelseplaner. Under hösten år 1 arbetar trafikförvaltningen och 
trafikutövarna med att ta fram förslag på trafikförändringar. Förslagen baseras bland annat 
på kommunernas bebyggelseplaner, resenärsönskemål, resandestatistik och genomförandet 
av strategiska planer. Förslag till förändringar ställs samman av trafikförvaltningens trafi-
kavdelning och remitteras i mars år 2 till kommunerna i regionen och funktionshindersor-
ganisationer. Regionens trafiknämnd får information om förslagen genom ett informations-
ärende.  
 
Under våren år 2 arbetar trafikförvaltningen vidare med förslagen i produktionsavtal. Det 
arbetet innebär bland annat kategoriseringar av förslag, analyser, prioriteringar samt kon-
sekvensbeskrivningar. På komplexa förslag utförs samhällsekonomiska analyser. För incita-
mentsavtalen inkommer trafikutövarna med skriftliga redogörelser som innehåller konse-
kvensbeskrivningar och beskrivning av samrådsprocess. För pendeltåg ansöker trafikför-
valtningen om tåglägen hos Trafikverket i april år 2. 
 
I maj/juni år 2 inkommer remissyttranden från remissinstanserna.   
 
En slutlig sammanvägning av förslag och synpunkter görs och under sommar och tidig höst 
år 2 skickas offertförfrågningar ut och trafikförvaltningen beställer trafiken (avser produkt-
ionsavtal). För incitamentsavtal inkommer trafikutövaren med förfrågan om att genomföra 
trafikförändring. Trafikförvaltningen godkänner eller avslår dessa förfrågningar. Under ti-
dig höst år 2, efter en period av samordning mellan de järnvägsföretag som vill trafikera 
Trafikverkets järnvägsnät, fastställer Trafikverket tågplanen för Sverige. Trafikförvalt-
ningen informeras om vilka tåglägen man har blivit tilldelade.  
 
Trafiknämnden informeras om beslutade förändringar genom ett informationsärende un-
der hösten år 2. Nämnden får information om samtliga beställda respektive godkända tra-
fikförändringar samt trafikförvaltningens kommentarer på remissyttranden. Dokumenten 
skickas även ut till remissinstanserna.   
 
Det ordinarie tidtabellskiftet sker i mitten av december år 2.  
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1.4 Planera för kollektivtrafiken – trafikförvaltningens riktlinjer 
Det ska vara en självklarhet för alla att kunna välja att resa kollektivt. Trafikförvaltningens 
riktlinjer syftar till att skapa samsyn hos alla som arbetar med infrastruktur och utför eller 
planerar SL:s trafik. I huvudsak är trafikförvaltningens riktlinjer uppbyggda utifrån ska-
krav som bygger på trafikförvaltningens uppdrag att skapa en fungerande kollektivtrafik.  
Trafikförvaltningen har inte rådighet eller möjlighet att ställa ska- krav på all infrastruktur. 
Dock ser trafikförvaltningen starka skäl att driva ett visst förhållningssätt för att säkerställa 
trafikens framkomlighet och villkor på alla vägar och körytor, där trafiken delar utrymme 
med övrig trafik, framförallt buss- och viss spårvagnstrafik.  Om kraven inte tillgodoses 
finns risk att en sträcka eller område inte kan trafikförsörjas. Avsteg från trafikförvaltning-
ens riktlinjer vid om- och nybyggnation av fysisk infrastruktur försämrar väsentlig förut-
sättningarna att bedriva god kollektivtrafik. Det är därför viktigt att trafikförvaltningen är 
med mycket tidigt i den fysiska planeringen och utformning av infrastruktur. Trafikförvalt-
ningens riktlinjer RiGata-buss, RiPlan, RiTerm, RiTill m.fl. finns att hämta på Region 
Stockholms hemsida: 
https://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/kollektivtrafik-for-alla/ 
 

1.5 Trafikförvaltningens löpande dialog med kommunerna 
Denna remiss är en del av den dialog som trafikförvaltningen har med kommunerna. Nedan 
beskrivs kommundialogstrukturen som helhet.  
 
Trafikförvaltningens dialog med kommunerna sker i löpande mötesserier, kommunernas 
plansamråd samt årlig remiss om trafikförändringar. Det förekommer även möten på andra 
nivåer och forum, kring enskilda sakfrågor. Varje kommun har en utsedd samhällsplanerare 
på avdelningen Strategisk Utveckling på trafikförvaltningen som ansvarar för trafikförvalt-
ningens kontakt med kommunerna.  
 
Under 2020 började trafikförvaltningen att implementera ett nytt arbetssätt inom busstra-
fikplanering; trafikutvecklingsplaner. De är uppdelade per busstrafikavtal och syftar till att 
ta fram planer för busstrafik med en tidshorisont på 10 år. Berörda kommuner, trafikutö-
vare och trafikförvaltningen deltar. Implementering av arbetssätt sker i takt med att nya 
trafikavtal ingås.  
 
Grenvisa möten inom pendeltågssystemet 
Utöver nedan beskrivna löpande möten anordnar trafikförvaltningen grenvisa möten med 
pendeltågskommunerna, fyra stycken, för att tala om pendeltågstrafiken och pendeltågssy-
stemet. Dessa fyra möten hålls en gång per år under våren och innehåller information om 
hur pendeltågstrafiken planeras, vår ansökan till Trafikverket om pendeltågstrafiken för 
2022 och tankar kring vidare trafikutveckling. Här lyfts frågor som berör pendeltågstrafi-
ken, både kommande tågplaner och långsiktiga frågor.  
 

https://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/kollektivtrafik-for-alla/
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Löpande mötesserie 
Planeringsmöten 
Kommunvisa möten som hålls två ggr/år. Här lyfts långsiktiga strategiska frågor som berör 
kollektivtrafiken, exempelvis bebyggelseplaner och större förändringar i gatunät/vägnät. 
Förutom trafikförvaltningen och kommunen bjuds trafikutövare för buss och Trafikverket 
in.  
 
Uppföljningsmöten 
Kommunvisa möten som hålls två ggr/år. Här görs uppföljning av frågor som rör kollektiv-
trafiken i kommunen på kort sikt, exempelvis mindre trafikförändringar, hållplats- och 
framkomlighetsfrågor som avses ske i närtid, inom två år. Förutom trafikförvaltningen och 
kommunen deltar berörd trafikutövare.  
  
Sektorsamråd 
Sektorsamråd hålls vid behov. Alla kommuner i en sektor deltar. Mötena kan rikta sig både 
till politiker och/eller tjänstemän och är ett forum för att diskutera övergripande strategiska 
frågor.  
 
Plansamråd  
Trafikförvaltningen har dialog med kommunen inom ramen för kommunens planarbete och 
andra specifika projekt och utredningar. 
 
Årlig remiss med trafikförändringar 
Trafikförvaltningen sammanfattar bruttolista med förslag på trafikförändringar som remit-
teras till kommuner samt funktionshindersorganisationer.   
 

1.6 Avtalstyper  
Trafikförvaltningen har olika typer av trafikavtal för olika trafikområden.  
Det finns två huvudtyper av avtal, samt blandningar av dessa. Det är så kallade produkt-
ionsavtal samt incitamentsavtal. Trafikförvaltningen och trafikutövaren har olika roller i de 
olika avtalstyperna. I produktionsavtal styr trafikförvaltningen trafiken och trafikföränd-
ringar i större utsträckning, och trafikförändringar sker vid tidtabellskifte i december. För 
incitamentsavtal styr trafikutövaren över utbudsförändringar inom ram för en enligt avtal 
fastställd grundtrafik, med hänsyn till avtalsbestämda gränser för trängsel.  
 
Under 2022 är det driftstart för de tre avtal som reglerar trafiken för Roslagsbanan (april), 
busstrafiken i norrort (november) och busstrafiken i Norrtälje (augusti). Beslut avseende 
driftstart av de nya avtalen som berör Nacka/Värmdö samt Stockholms söderort avvak-
tas till följd av överprövning. 
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Huvudsakligt busstrafikavtal per kommun samt namn på trafikutövare fr.o.m. T23  

 
 
 
 

Kommun Avtalstyp Trafikutövare
Botkyrka Produktion Keolis
Danderyd Produktion Transdev
Ekerö Produktion Arriva
Haninge Incitament Nobina
Huddinge Produktion Keolis
Järfälla Produktion Nobina
Lidingö Incitament Keolis
Nacka Produktion Keolis
Norrtälje Produktion Transdev
Nykvarn Incitament Nobina
Nynäshamn Incitament Nobina
Salem Produktion Keolis
Sigtuna Produktion Transdev
Sollentuna Incitament Arriva
Solna Incitament Arriva
Stockholm, innerstaden Incitament Keolis
Stockholm, söderort Incitament Keolis
Stockholm, västerort Incitament Arriva
Sundbyberg Incitament Arriva
Södertälje Incitament Nobina
Tyresö Incitament Nobina
Täby Produktion Transdev
Upplands-Bro Produktion Nobina
Upplands Väsby Produktion Transdev
Vallentuna Produktion Transdev
Vaxholm Produktion Transdev
Värmdö Produktion Keolis
Österåker Produktion Transdev
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Trafikavtal per spårslag samt trafikutövare fr.o.m. T23 

 
1.7 Tidtabellskiften 

 
Följande datum gäller för ordinarie tidtabellskiften för alla trafikslag (inklusive pendelbå-
tar) utom skärgårdstrafiken för T23, 2022/2023:  
 

• Normaltidtabellen börjar den 11 december 2022 
• Sommartidtabellen gäller den fr o. m. 23 juni t o. m. 20 augusti 2023 

 
För skärgårdstrafiken gäller följande:  

• Vintertidtabellen gäller den 11 december 2022 till 5 april 2023. 
• Vårtidtabellen gäller den 6 april till 22 juni 2023. 
• Sommartidtabellen gäller den 23 juni till 20 augusti 2023. 
• Hösttidtabellen gäller från den 21 augusti 2023. 

 
 

Trafikförvaltningen reserverar sig för eventuella felskrivningar.  

 

 

Spårslag Avtalstyp Trafikutövare
Tunnelbanan Produktion MTR Tunnelbanan
Pendeltåget Produktion MTR Pendeltåget
Saltsjöbanan Incitament Arriva
Roslagsbanan Produktion Transdev
Tvärbanan Incitament Arriva
Nockebybanan Incitament Arriva
Lidingöbanan Produktion/Incitament Stockholms spårvägar
Spårväg city Produktion/Incitament Stockholms spårvägar
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2 Förslag på trafikförändringar uppdelat per trafikslag 

2.1 Tunnelbana 
 Trafikförändringar T23 
Inom ramen för den årliga genomlysningen av tunnelbanetrafiken ser vi över eventuella be-
hov av justeringar med utgångspunkt i resenärsunderlaget. Inför T23 arbetar vi med objekt 
som syftar till att trimma utbudet för att skapa mest nytta med den volymen trafik som till-
handahålls idag samt med de vagnresurser som finns tillgängliga. Det kan innebära mindre 
omfördelningar i nuvarande utbud, där behovet inte kan stärkas för att öka utbudet där re-
senärsunderlaget stödjer behovet. 
 
 Trafikstörande arbeten 
Under påsken planeras arbeten på Söderströmsbron som innebär begränsningar på den 
röda linjen. Grön linje ersätter den röda linjen helt på sträckan Slussen-Gamla stan.  
  
Under sommaren pågår arbeten med utbyggnad av tunnelbanan som innebär att sträckan 
Farsta Strand- Hökarängen stängs av och ersätts med buss under hela sommarperioden (8 
veckor). Vidare pågår arbete med tillgänglighetsanpassning av station Gamla stan, vilket 
påverkar trafikeringen på sträckan Slussen-T-Centralen genom reducerad kapacitet på röd 
respektive grön linje på sena vardagskvällar. Under ca en vecka stängs den gröna linjen av 
helt mellan Slussen-T-Centralen med anledning av upprustning av Söderströmsbroarna. 
Resenärer hänvisas då till den röda linjen för resor på den berörda sträckan. Stockholms 
stad planerar också för att anlägga en gång- och cykeltunnel under tunnelbanespåret mellan 
Fruängen och Västertorp. Arbetet innebär totalavstängning på den nämnda sträckan under 
ca 2-3 veckor sommartid med hänvisning till ersättningstrafik.  
 

2.2 Lokalbanor 
Roslagsbanan 
Trafikförvaltningen överväger att utöka trafiken på söndagar, så att den motsvarar den tra-
fik som bedrivs på lördagar. Detta skulle innebära kvartstrafik på större delen av linjenätet 
och att trafikförvaltningens riktlinjer uppfylls. Vidare överväger förvaltningen att låta 
snabbtågen på L27S att stanna vid station Tibble. Åtgärden innebär en större tillgänglighet 
till skolor och Täby centrum för resenärer på Kårstalinjen. Åtgärderna ligger i linje med den 
långsiktiga utvecklingsinriktningen att stärka Roslagsbanans roll som bärande radiell 
stomtrafik i nordostsektorn och realisera nyttorna med gjorda och planerade investeringar i 
Roslagsbanesystemet 
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Saltsjöbanan 
Inga trafikförändringar är planerade. 
 
Nockebybanan 
Inga trafikförändringar är planerade. 
 
Spårväg City 
Inga trafikförändringar är planerade. 
 
Tvärbanan 
Trafikförvaltningen avser att starta trafiken till Ursviks torg när banan dit är färdigbyggd, 
vilket beräknas till senare delen av 2023. 
 
Lidingöbanan 
Till årsskiftet 2022/23 kommer den nya dubbelspåriga Lilla Lidingöbron att kopplas in. I 
samband med inkopplingsarbetena görs en trafikavstängning. Justeringen av buss- och 
spårvagnstrafiken avses att göras i samband med att den nya dubbelspåriga Lilla Lidingö-
bron öppnar. Åtgärderna ligger i linje med att realisera nyttorna med gjorda investeringar i 
Lidingöbanan.  
 

2.3 Pendeltåg 
 Trafikförändringar T23 
Tågplan T23 kommer medföra enbart smärre ändringar jämfört med gällande tågplan 
(T22). 
I dagsläget är dock ingen ansökan för T23 inskickad till Trafikverket och förändringar kan 
tillkomma. 
 
Vinter-, vår- och hösttidtabell 
Mälarbanan 
Justeringar av tågtiderna i Bålsta kan komma ske för att möjliggöra kortare bytestider 
till/från Regionaltågen. 
 
Ostkustbanan 
Inga förändringar planeras för Ostkustbanan. 
 
Södertäljelinjen 
Inga förändringar planeras för Södertäljelinjen. 
 
Nynäsbanan 
Justeringar av avgångstider från Västerhaninge mot Nynäshamn kan komma att ske i låg-
trafik för att möjliggöra förbättrade bytestider till/från regionaltågen i Bålsta. 
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Gnestalinjen 
Inga förändringar planeras för Gnestapendeln. 
 
Sommartidtabell 
Mälarbanan, Ostkustbanan, Södertäljelinjen och Nynäsbanan 
Trafiken kommer att anpassas med anledning av de större trafikstörande arbetena på 
Mälarbanan och vid Solnatunnlarna. 
 
Principen för sommartrafiken på Ostkustbanan, Nynäsbanan och Södertäljegrenen kommer 
att följa motsvarande principer som gäller för sommartrafiken 2022. Det vill säga då Mälar-
banan är avstängd kommer trafiken på Nynäsbanan ledas till Ostkustbanan. När Mälarba-
nan är öppen kommer en reducerad variant av vintertrafiken att köras. 
 
 

2.3.1.1 Trafikstörande arbeten 
I likhet med tidigare år kommer spårarbeten påverka trafiken. 
 
Mälarbanan 
Trafikverkets arbeten med utbyggnaden av fyrspår på Mälarbanan fortsätter under 2022, 
vilket medför ett flertal avstängningar av trafiken. Det planeras för en sex veckor lång av-
stängning under sommaren. Trafiken ersätts vid avstängningarna av buss och tunnelbana. 
 
Ostkustbanan 
Underhållsarbeten i Solnatunnlarna medför enkelspår genom Solna, vilket i sin tur medför 
att vissa tåg inte stannar i Solna. Arbetet planeras till fem veckor under sommaren. Tågens 
tider justeras också för att enkelspårstrafiken ska fungera. 
 
Södertäljelinjen 
Trafikverket planerar genomföra kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder mellan Älvsjö 
och Flemingsberg. Pendeltågstrafiken kommer under en sommarvecka att påverkas genom 
att tågen inte kommer stanna i Älvsjö, Huddinge och Stuvsta. 
 
Nynäsbanan 
Inga kända större trafikpåverkande arbeten. 
 
Gnestalinjen 
Trafikverket planerar, att under fyra sommarveckor, stänga av ”gamla” Västra Stambanan 
mellan Järna och Södertälje Hamn. Detta innebär att ingen tågtrafik kan bedrivas på 
sträckan. Arbete pågår för att hitta en alternativ trafikering, inklusive samordning med reg-
ionaltågstrafiken och föreslagen utveckling av busstrafiken i Södertälje. 
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2.3.2 Trafikutveckling T23 och framåt 
För den lite längre utvecklingshorisonten bedrivs trafikutvecklingen ofta i form av en åt-
gärdsvalsstudie tillsammans med berörda parter. Utgångspunkten för studierna är den mel-
lan Trafikverket och trafikförvaltningen gemensamma Åtgärdsvalstudie för utveckling av 
Pendeltågssystemet. Takten och inriktningen på utvecklingen behöver också följa och be-
akta pandemins långsiktiga påverkan på resandet. Under år 2022 planeras följande studier 
starta som kan resultera i trafikförändringar på lite längre sikt 
 

ÅVS utvecklad spårburen kollektivtrafik till Bro/Bålsta kommer att bedrivs tillsammans 
med berörda kommuner, region Uppsala och Trafikverket. Bro har redan i dag ett lägre tra-
fikutbud än vad trafikförvaltningens riktlinjer anger samtidigt som kommunen planerar för 
ett starkt bostadsbyggande. Studien avser att studera olika förslag för att möta ett ökat re-
sande och jämna ut beläggningen mellan pendeltågen på Mälarbanan.  

 
ÅVS förbättrad tillgänglighet till Södertälje kommer att bedrivas tillsammans med Söder-
tälje kommun, region Södermanland och Trafikverket. Studien behandlar olika förslag på 
kort och lång sikt att korta restiderna till Södertäljes bostads- och arbetsområden från såväl 
centrala Stockholm som Södermanland. På kortare sikt finns potential för en bättre samver-
kan mellan buss, regional- och pendeltågstrafik kan bidra till att korta restiderna. På längre 
sikt kan ytterligare infrastruktur behöva tillkomma. 
 
Åtgärdsval regionpendel. Regionen Stockholm har tillsammans med de övriga regionerna i 
Mälardalen satsat på att utveckla regionaltågstrafiken i Mälardalstrafiks regi. Genom bättre 
samordning mellan pendel- och regionaltågstrafiken kan såväl avlastning som kortare resti-
der för regionens yttre delar erbjudas. Formerna för det här kommer att utredas tillsam-
mans med Region Uppsala och trafikverket. Bl.a. undersöks olika former av taxesamord-
ning såsom SL-periodbiljettsgilitghet på Mälartåg.  

 
2.3.3 Regionaltågstrafiken 

Stockholm – Märsta - Uppsala  
Mälardalstrafik undersöker om regionaltågstrafiken Stockholm – Märsta – Knivsta – Upp-
sala kan utvecklas till dubbelriktad halvtimmestrafik även i riktning mot Uppsala på morgo-
nen och från Uppsala på eftermiddagen för att underlätta pendling Märsta – Uppsala. Idag 
erbjuds timmestrafik i den relationen.  
 
Svealandsbanan: Uppsala – Arlanda- Stockholm – Södertälje – Eskilstuna- Ar-
boga (-Örebro)  
Inga kända förändringar 
 
Nyköpingsbanan: Stockholm – Södertälje – Nyköping – Norrköping  
Inga kända förändringar 
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Sörmlandspilen: Stockholm  - Södertälje  - Katrineholm – Hallsberg 
Sommaren 2023 då Gnestapendeln p.g.a. banarbete inte kan trafikeras Södertälje C – Järna 
undersöks om en samordnad trafiklösning med regionaltågen och föreslagna satsningar på 
busstrafiken i Södertälje kan hittas. 
I övrigt inga kända förändringar 
 
Mälarbanan: Stockholm – Sundbyberg – Bålsta – Västerås – Örebro (-Göte-
borg) 
Sommartid är trafiken avstängd enligt samma period som pendeltågstrafiken på Mälarba-
nan, bussar ersätter 
De justerade tider för pendeltågen som övervägs ger kortare restider mellan exempelvis 
Barkarby och Västerås/Enköping 
I övrigt inga kända förändringar. 

 
2.4 Sjötrafik 

 Ekerö 
Linje 89 
Linjen föreslås att måndag-fredag under sommartidtabellens första och sista två veckor få 
utökad trafik på morgonen mot Klara Mälarstrand och på eftermiddagen från Klara Mälar-
strand för att möta efterfrågan på arbetspendling. 
 
 Haninge 
Linje 19 Dalarö – Norra Ornö 
Trafiken på linjen föreslås upphandlas och omarbetas under lågsäsong och utökas till daglig 
trafik med två dubbelturer anpassade till skol- och arbetspendling Dalarö-Kymmendö-
Ornöboda-Söderviken-Dalarö under isfri vinter, vår- och hösttidtabell. Enstaka turer före-
slås förlängas till Fiversättraö, Mefjärd och Fjärdlång.  
 
Linje 22 Nynäshamn – Nåttarö - Ålö 
Översyn av trafikbehovet främst under helger till följd av ökat resande och övernattningar 
på turistmål längs med linjen. 
 
 Lidingö 
Linje 80 Ropsten – Tranholmen – Storholmen 
Som en del av utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden kommer linjen att trafikera de två 
nybyggda bryggorna som planeras längs sträckan Loudden-Värtahamnen istället för Fri-
hamnen (piren). När dessa är färdigställda är vid dags datum oklart. 
 
 Nacka 
Linje 80 Ropsten – Tranholmen – Storholmen 
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Som en del av utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden kommer linjen att trafikera de två 
nybyggda bryggorna som planeras längs sträckan Loudden-Värtahamnen istället för Fri-
hamnen (piren). När dessa är färdigställda är vid dags datum oklart. 
 
Linje 83 Stockholm – Vaxholm - Ramsösund 
Försöksperioden för linje 83 avslutas efter sommaren 2023 enligt beslut TN 2019-0680. Vid 
dags datum saknas besked om förlängning, ny upphandling eller eventuellt upphörande av 
linjen. 
Vid en eventuellt fortsatt drift av linje 83, föreslås en utredning om området Ljusterö (Lina-
näs) under vår och tidig höst kan trafikförsörjas med en matarlinje som i rusningsriktning 
ansluter till linje 83 i Vaxholm. 
Vid en eventuellt fortsatt drift av linje 83, föreslås att Kastellet införs som ny brygga mellan 
Vaxholm och Rindö västra. 
Vid en eventuellt fortsatt drift av linje 83, föreslås linjen kortas av till att sluta vid Rindö 
västra. Vid Rindö västra finns anslutande buss 688 som lokalt trafikförsörjer hela Rindö. 
Waxholmsbolagets trafik övertar trafiken mellan bryggorna Vaxholm-Norra Tynningö-
Ramsö. 
Vid en eventuellt fortsatt drift av linje 83, föreslås alternativt en förlängning av linje 83 från 
Grenadjärbryggan till Stenslätten (Värmdö). Vid Stenslätten finns buss 439 mot Hem-
mesta-Slussen, samt möjligheter till natthamn under period av ombyggnation av kajen i 
Vaxholm. 
 
Rindö Västras trafikbrygga, kan komma att dras in, i och med bristande uppfyllnad av sä-
kerhet och tillgänglighet. Dialog pågar med bryggägare och Vaxholms kommun i frågan. 
 
Linje 84 Stockholm – Norra Lagnö – Ålstäket (Värmdö) 
Etablering av ny pendelbåtlinje 84 på sträckan Strömkajen-Slussen-Riset-Koviksudde – 
Norra Lagnö – Ålstäket med beräknad trafikstart hösten 2023. 
Trafiken föreslås att bedrivas under isfria perioder av året med 6 avgångar i varje riktning 
vardagar och 3 på helger. 
 
 Norrtälje 
Linje 28 Furusund – Gräskö – Söderöra 
Analys av den utökade trafiken till Marö som genomfördes på försök 2022. 
 
Översyn av vintertrafiken med utgångspunkt från Bromskär, bryggan kan idag inte trafike-
ras med djupgående vinterfartyg vilket försvårar möjligheterna till en likartad trafik under 
årets alla säsonger. 
 
 
 



 

 

 

  

16(57) 

 

   

  Trafikavdelningen 
Trafikavdelningen 
  
 

PM 
2022-03-02  
 

Diarienummer 
TN 2021-0988 

 

  Infosäk. klass 
K1 (Öppen) 

 

      

 Nynäshamn 
Linje 22 Nynäshamn – Nåttarö - Ålö 
Översyn av trafikbehovet främst under helger till följd av ökat resande och övernattningar 
på turistmål längs med linjen. 
 
 Stockholm 
Linje 80 Ropsten – Tranholmen – Storholmen 
Som en del av utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden kommer linjen att trafikera de två 
nybyggda bryggorna som planeras längs sträckan Loudden-Värtahamnen istället för Fri-
hamnen (piren). När dessa är färdigställda är vid dags datum oklart. 
 
 Vaxholm 
Linje 4 Vaxholm - Ramsösund 
Norra Tynningö brygga avstängd för ombyggnation fram till våren/försommaren 2023. Tra-
fiken ersätts under denna period av förstärkt trafik till Höganäs brygga (Tynningö) där an-
slutning till SL-689 finns. 
 
Linje 83 Stockholm – Vaxholm - Ramsösund 
Försöksperioden för linje 83 avslutas efter sommaren 2023 enligt beslut TN 2019-0680. Vid 
dags datum saknas besked om förlängning, ny upphandling eller eventuellt upphörande av 
linjen. 
Vid en eventuellt fortsatt drift av linje 83, föreslås en utredning göras om underlag finns för 
att området Ljusterö (Linanäs) under vår och tidig höst kan trafikförsörjas med en matar-
linje som i rusningsriktning ansluter till linje 83 i Vaxholm. 
Vid en eventuellt fortsatt drift av linje 83, föreslås att Kastellet införs som ny brygga mellan 
Vaxholm och Rindö västra. 
Vid en eventuellt fortsatt drift av linje 83, föreslås alternativt att linjen kortas av till att sluta 
vid Rindö västra. Vid Rindö västra finns anslutande buss 688 som lokalt trafikförsörjer hela 
Rindö. Waxholmsbolagets trafik övertar trafiken mellan bryggorna Vaxholm-Norra Tyn-
ningö-Ramsö. 
Vid en eventuellt fortsatt drift av linje 83, föreslås alternativt en förlängning av linje 83 från 
Grenadjärbryggan till Stenslätten (Värmdö). Vid Stenslätten finns buss 439 mot Hemmesta 
- Slussen, samt möjligheter till natthamn under period av ombyggnation av kajen i Vax-
holm. 
 
Rindö Västras trafikbrygga, kan komma att dras in, i och med bristande uppfyllnad av sä-
kerhet och tillgänglighet. Dialog pågar med bryggägare och Vaxholms kommun i frågan. 
 
 Värmdö 
Linje 12 C/D Åsättra – Husarö  
Mindre tidsjusteringar föreslås för att uppnå bättre passning med buss 626 i Åsättra. 
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Förändring av trafiken sommartid föreslås:  
Avgången från Åsättra vardagar 08:50 föreslås tidigareläggas till 08:05 och framföras 
Åsättra-(direkt) Husarö-Norra Ingmarsö-Åsättra.  
I tillägg föreslås en ny avgång köras vardagar ca. 10:10 Åsättra-Norra Ingmarsö-Husarö-
Finnhamn, där avgångstiden anpassas till anslutande buss 626 och vid Finnhamn ansluter 
till linje 12A mot Möja. 
 
Sommartid föreslås att resenärer dagtid på delsträckan Finnhamn-Stora Kalholmen-Lång-
vik (Möja) och v.v. medföljer ordinarie avgångar på linjerna 12A/B och 40 ”NordSyd” med 
byte till linje 12C/D vid Finnhamn för vidare resa till/från Åsättra.  
Genom detta möjliggörs och föreslås sommartid en ny avgång lunchtid Husarö/Finnhamn-
Åsättra och Åsättra-Finnhamn/Husarö. Avgången anpassas till anslutande buss 626. 
 
Avgångarna torsdagar sommartid från Husarö 18:30 och Åsättra 19:50 föreslås att senare-
läggas på önskemål från resenärer. 
 
Slutbrygga för linjen föreslås att ändras till att bli Husarö. Under vinter-, vår- och hösttidta-
bell föreslås att bryggan Finnhamn trafikeras på beställning på vissa avgångar där det end-
ast sällan finns resenärer. 
 
Linje 12 C/D föreslås att få ett eget linjenummer ”36” för att förtydliga och särskilja linjen 
från linje 12 A/B Stockholm-Vaxholm-Husarö. 
 
Linje 13 Boda – Södra Ingmarsö 
Översyn av trafiken i syfte att minska restiden till huvuddestinationer längs linjen. 
 
Linje 14 Stockholm - Möja 
Trafiken måndag-torsdag under isfri vinter, vår och höst föreslås utökas med en kvällsav-
gång från Löka till Sollenkroka omkring 17:00. 
 
Trafiken söndagar under vår- och hösttidtabell föreslås utökas med en ny avgång på förmid-
dagen från Möja till Sollenkroka. 
 
Linje 16 Stavsnäs - Sandhamn 
Linjen föreslås under vår och höst få en ny avgång fredagar 11:10 från Stavsnäs till Sand-
hamn, med retur från Sandhamn till Stavsnäs 12:05. 
 
Avgången under hösttidtabell fredagar 16:40 Stavsnäs-Sandhamn-Stavsnäs föreslås att tra-
fikeras under hela hösttidtabellen. Idag trafikeras denna endast under höstens första 4 
veckor fram till mitten av september. 
 
Kvällsavgången vår och höst 21:10 från Stavsnäs och 21:50 från Sandhamn föreslås efter re-
senärsönskemål att tidigareläggas till ca. 20:10 från Stavsnäs och ca. 20:50 från Sandhamn. 
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Eventuella förändringar i trafiken på linje 16 kommer att behöva samrådas med övriga 
kommersiella aktörer på sträckan. 
I och med de begränsade kajplatser som finns vid Stavsnäs, ser Trafikförvaltningen risker 
med utveckling av trafik och att behov kan komma att föreligga att dra in vissa avgångar, i 
och med att infrastruktur saknas.  
 
Linje 17 Stavsnäs – Nämdö – Mörtö - Stavsnäs 
Avgången under hösttidtabell fredagar 18:45 Stavsnäs-Nämdö-Stavsnäs föreslås att trafike-
ras under hela hösttidtabellen. Idag trafikeras denna endast under höstens första 4 veckor 
fram till mitten av september. 
 
Under vintertidtabellen föreslås trafiken på fredagar utökas med en eftermiddags- alterna-
tivt kvällsavgång från Nämdö till Stavsnäs. 
 
Under vårtidtabellen föreslås trafiken på lördagar utökas med en eftermiddagsavgång från 
Nämdö till Stavsnäs och åter till Nämdö. Eftermiddagstrafiken mellan Nämdö och Saltsjö-
baden kommer därvid att senareläggas. 
 
Linje 83 Stockholm – Vaxholm - Ramsösund 
Försöksperioden för linje 83 avslutas efter sommaren 2023 enligt beslut TN 2019-0680. Vid 
dags datum saknas besked om förlängning, ny upphandling eller eventuellt upphörande av 
linjen. 
Vid en eventuellt fortsatt drift av linje 83, föreslås alternativt att linjen kortas av till att sluta 
vid Rindö västra. Vid Rindö västra finns anslutande buss 688 som lokalt trafikförsörjer hela 
Rindö. Waxholmsbolagets trafik övertar trafiken mellan bryggorna Vaxholm-Norra Tyn-
ningö-Ramsö. 
Vid en eventuellt fortsatt drift av linje 83, föreslås alternativt en förlängning av linje 83 från 
Grenadjärbryggan till Stenslätten (Värmdö). Vid Stenslätten finns buss 439 mot Hem-
mesta-Slussen, samt möjligheter till natthamn under period av ombyggnation av kajen i 
Vaxholm. 
 
Linje 84 Stockholm – Norra Lagnö – Ålstäket (Värmdö) 
Etablering av ny pendelbåtlinje 84 på sträckan Strömkajen-Slussen-Riset-Koviksudde – 
Norra Lagnö – Ålstäket med beräknad trafikstart hösten 2023. 
Trafiken föreslås att bedrivas under isfria perioder av året med 6 avgångar i varje riktning 
vardagar och 3 på helger. 
 
 Österåker 
Linje 12 C/D Åsättra – Husarö  
Mindre tidsjusteringar föreslås för att uppnå bättre passning med buss 626 i Åsättra. 
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Förändring av trafiken sommartid föreslås:  
Avgången från Åsättra vardagar 08:50 föreslås tidigareläggas till 08:05 och framföras 
Åsättra-(direkt) Husarö-Norra Ingmarsö-Åsättra.  
I tillägg föreslås en ny avgång köras vardagar ca 10:10 Åsättra-Norra Ingmarsö-Husarö-
Finnhamn, där avgångstiden anpassas till anslutande buss 626 och vid Finnhamn ansluter 
till linje 12A mot Möja. 
 
Sommartid föreslås att resenärer dagtid på delsträckan Finnhamn-Stora Kalholmen-Lång-
vik (Möja) och v.v. medföljer ordinarie avgångar på linjerna 12A/B och 40 ”NordSyd” med 
byte till linje 12C/D vid Finnhamn för vidare resa till/från Åsättra.  
Genom detta möjliggörs och föreslås sommartid en ny avgång lunchtid Husarö/Finnhamn-
Åsättra och Åsättra-Finnhamn/Husarö. Avgången anpassas till anslutande buss 626. 
 
Avgångarna torsdagar sommartid från Husarö 18:30 och Åsättra 19:50 föreslås att senare-
läggas på önskemål från resenärer. 
 
Slutbrygga för linjen föreslås att ändras till att bli Husarö. Under vinter-, vår- och hösttidta-
bell föreslås att bryggan Finnhamn trafikeras på beställning på vissa avgångar där det end-
ast sällan finns resenärer. 
 
Linje 12 C/D föreslås att få ett eget linjenummer ”36” för att förtydliga och särskilja linjen 
från linje 12 A/B Stockholm-Vaxholm-Husarö. 
 
Linje 13 Boda – Södra Ingmarsö 
Översyn av trafiken i syfte att minska restiden till huvuddestinationer längs linjen. 
 
Linje 83 Stockholm – Vaxholm - Ramsösund 
Försöksperioden för linje 83 avslutas efter sommaren 2023 enligt beslut TN 2019-0680. 
Vid dags datum saknas besked om förlängning, ny upphandling eller eventuellt upphörande 
av linjen. 
Vid en eventuellt fortsatt drift av linje 83, föreslås en utredning göras om underlag finns för 
att området Ljusterö (Linanäs) under vår och tidig höst kan trafikförsörjas med en matar-
linje som i rusningsriktning ansluter till linje 83 i Vaxholm. 
 

2.5 Buss 
 Botkyrka 
Inga föreslagna trafikförändringar 
 
 Danderyd 
Linje 624 Stockholm (Humlegården) - Åkersberga (Söraskolan) 
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Linjens avgångar på 624C som idag trafikerar Humlegården föreslås få ny ändhållplats Tek-
niska Högskolan. Framkomligheten för bussar runt Humlegården är begränsad vilket orsa-
kar problem med dagens lösning. Linjen föreslås även trafikera Danderyds sjukhus för by-
tesmöjligheter till tunnelbanans röda linje. 
 

 
 
Linje 628 Stockholm (Humlegården) - Margretelunds C 
Linjens avgångar på 628C som idag trafikerar Humlegården föreslås få ny ändhållplats Tek-
niska Högskolan. Framkomligheten för bussar runt Humlegården är begränsad vilket orsa-
kar problem med dagens lösning. Linjen föreslås även trafikera Danderyds sjukhus för by-
tesmöjligheter till tunnelbanans röda linje. 
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Linje 608 Stockholm (Humlegården) - Rosengården 
Linjens föreslås få ny ändhållplats Tekniska Högskolan istället för Humlegården. Framkom-
ligheten för bussar runt Humlegården är begränsad vilket orsakar problem med dagens lös-
ning. Linjen föreslås även trafikera Danderyds sjukhus för bytesmöjligheter till tunnelba-
nans röda linje. 

 
 
 Ekerö 
Linje 350 Ekerö Centrum-Fittja 
Försöket med buss på färjan Jungfrusund-Slagsta föreslås återupptas då det inte kunde ut-
värderas korrekt under förra försöket. Linjen kommer utvärderas på nytt under 2023.  
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Linje 314 Norrudden – Svanhagen 
Med anledning av väldigt lågt resande föreslås linjen läggas ned. Linjen trafikeras i dagslä-
get endast fredag-söndag under sommarhalvåret. 

 
Linje 311 (Brommaplan -) Ekebyhov - Sjöängen (- Slut) 
Linje 312 Brommaplan - Sjöängen - Adelsö 
Turen kl. 14:31 från Brommaplan på linje 312 föreslås flyttas till linje 311. Den aktuella tu-
ren trafikerar idag samma sträcka som 311 fram till färjeläget. Resandet vidare över till 
Adelsö är lågt då de som reser till Adelsö i hög grad väljer linje 312. Förslaget skulle inne-
bära ett tydligare trafikutbud då sträckan Brommaplan – Sjöängen går som linje 311 och 
den längre sträckan med färjan till Adelsö går som linje 312. 
 
Linje 303 Jungfrusund – Brommaplan 
Linjen föreslås få utökad trafik kvällstid. Idag avgår sista turen från Jungfrusund 22:40. Två 
tillkommande avgångar föreslås på sträckan Jungfrusund – Ekerö centrum vilket förlänger 
möjligheten att resa med kollektivtrafiken på sträckan kvällstid med cirka en timme. 
 

 Haninge 
Paketlösning 
Linje 844 Västerhaninge station–Åbylund 
Linje 843 Västerhaninge station–Söderby brygga 
Trafikförvaltningen överväger att inrätta ny bussförbindelse till/från Nedersta i Västerha-
ninge. Detta görs genom att varannan tur på linje 844 förlängs från Västerhaninge station 
till Nedersta och omvänt. Föreslagen turtäthet under normaltidtabellen blir var 30:e minut 
under högtrafik och var 60:e minut under övrig tid och lördag-söndag. Under sommartidta-
bellen föreslås turtätheten bli var 60:e alla dagar på delsträckan Västerhaninge-Nedersta. 
På delsträckan Västerhaninge-Åby föreslås turtätheten minskas till var 30:e minut under 
högtrafik fm/em., övrig tid förblir oförändrad.   
På linje 843 föreslås turtätheten lördag-söndag under både vinter- och sommartidtabell få 
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minskad turtäthet under timme 06 från var 30:e minut till var 60:e minut på delsträckan 
Västerhaninge stn-Ribby vilket blir en reducering av trafik med en tur.  

 
 
 Huddinge 
Linje 710 Sörskogen - Skärholmen 
Kortturerna Kungens kurva - Skärholmen föreslås dras in. Anledningen är att belastningen 
på linjerna i detta stråk inte är så hög att dagens utbud motiveras. 
 
Linje 740 Huddinge station - Kungens kurva 
Kortturerna Skärholmen - Kungens kurva föreslås dras in. Anledningen är att belastningen 
på linjerna i detta stråk inte är så hög att dagens utbud motiveras. 
 
Linje 742 Östra Skogås - Huddinge sjukhus 
Trafikförvaltningen överväger att dra in de två skolförstärkningsturerna på morgonen från 
Skogås C och från Vallstigen. Från Vallstigen har resenärer möjlighet att resa med 830 och 
831.   
   
 Järfälla 
Linje 546 Jakobsbergs station – Tensta allé alternativ 2. 
Linje 546 föreslås få ändrad linjesträcka till att trafikeras till Tensta via E18 istället för da-
gens sträcka genom Veddesta/Barkarby. Linjen föreslås behålla samma turtäthet och antal 
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avgångar som dagens trafik. Med den nya sträckan trafikeras ej längre hållplatserna Konto-
vägen, Lärkvägen, Byleden och Lunda industriområde. Förslaget beror på en ombyggnation 
utav Ekvägen som gör att den inte längre kommer att kunna trafikeras utav buss. 
 

  
 
Linje 591 Stockholm C–Livgardet/Råby 
Linje 591 får ändrad körsträcka pga. ombyggnation av Ekvägen.  
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 Lidingö 
Inga föreslagna linjeförändringar. 
 

 Nacka  
Linje 405 Hornsberg - Nacka sjukhus  
Linjen föreslås utökas till att få kvällstrafik med 30-minuterstrafik till ca kl. 22 måndag-fre-
dag, samt helger. Linjen förenklar resandet för resenärer med sämre anslutning till tunnel-
bana. Förändringen skulle ge möjlighet till direktförbindelse kvällstid Nacka sjukhus - 
Sankt Görans sjukhus och täcka ett pendlingsbehov för sjukhuspersonal som jobbar kvälls-
pass. Linjen föreslås också börja trafikeras under högsommaren, också under kvällstid.  
 
Linje 442 Slussen–Boo backe–(Orminge centrum) 
Linjen föreslås få utökad trafik för ett jämnare trafikeringsutbud under hela året. Förslaget 
tillgodoser önskemål om utökad trafikförsörjning för Lännersta/Tollare då belastningen har 
ökat i hela området.  
 
Linje 465 Nacka strand - Fisksätra 
Linjen föreslås få utökad trafik för ett jämnare trafikeringsutbud. Utökningen skulle inne-
bära utökade trafikeringstider under vinter och sommar, måndag till fredag kl. 06-22 och 
lördag till söndag kl. 09-22.   
 
 Norrtälje 
Paketlösning 
Linje 612X Arninge station – Kista centrum 
Linje 686 Norrtälje busstation – Kista centrum 
En ny linje, 612X, föreslås inrättas på linje 686 befintliga sträckning mellan Arninge station 
och Kista. Linjen föreslås trafikera följande hållplatser: Arninge station - Arningerondellen - 
Gamla Vaxholmsvägen - Täby Kyrkby trafikplats - Häggviksleden - Kistahöjden - Norgega-
tan - Kista centrum. Linjen föreslås trafikeras i rusningen vardagar. Linjen får passning 
med linje 676. I förslaget ingår att linje 686 läggs ned, vilket medför ett byte för resande 
mellan Norrtälje och Kista. Med förslaget tillkommer fler resmöjligheter mellan Norrtälje 
och Kista då linje 686 endast går tre gånger per riktning per vardag. Förslaget innebär även 
att fler resande från nordostsektorn får tillgång till en snabb förbindelse mot Kista via byte-
spunkten Arninge station. 
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Linje 676 Stockholm – Norrtälje 
Linjen föreslås sluta trafikera hållplatserna Roslagstull och Universitet södra. Hållplatserna 
har lågt antal påstigande för en stombusslinje. Förslaget är en del av trafikförvaltningens 
åtgärder för förbättrad framkomlighet i stombusslinjenätet där syftet är att förbättra punkt-
ligheten och erbjuda kortare restider. 
 
Paketlösning 
Linje 639 Stockholm (Tekniska högskolan) - Rimbo - (Hallstavik) 
Linje 647 Norrtälje – Rimbo 
De avgångar på linje 639 som i dagsläget går Stockholm – Rimbo föreslås kortas ned till 
Danderyds sjukhus med ny linjesträckning Danderyds sjukhus – Rimbo. Ett byte tillkom-
mer mellan tunnelbana och buss vid Danderyds sjukhus men förslaget innebär ändå ofta 
kortare restid med anledning av dålig framkomlighet för bussar på sträckan. Resurserna fö-
reslås flyttas till linje 647 med fler avgångar mellan Rimbo och Norrtälje. I samtrafik med 
linje 647 och 677 skapas en tätare kollektivtrafik på sträckan som oftast under dagtid upp-
går till halvtimmestrafik. 
 
 Nynäshamn 
Inga föreslagna trafikförändringar 
 
 Nykvarn 
Linje 778 Nykvarn (Lillhagaskolan)–Sundsvik 
Linje 782 Nykvarn (Lillhagaskolan)–Nygård 
778 och 782 föreslås snabbas upp genom att hållplats Slätås tas bort.  
Hållplats Eriksberg ligger väldigt nära (130m) denna hållplats. 



 

 

 

  

27(57) 

 

   

  Trafikavdelningen 
Trafikavdelningen 
  
 

PM 
2022-03-02  
 

Diarienummer 
TN 2021-0988 

 

  Infosäk. klass 
K1 (Öppen) 

 

      

 
 
 
 Salem 
Inga planerade trafikförändringar 
 
 Sigtuna 
Linje 538 Rotebro station - Rosersbergs station 
Linjen föreslås få ny körväg via en ny del av Rosersbergs industriområde med tillkommande 
arbetsplatser. Ett nytt hållplatsläge föreslås utmed den nya linjesträckningen. Hållplats Ti-
tanvägen föreslås flyttas söder om korsningen med Metallvägen. 
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Linje 579 Arlanda – Bålsta station 
Ett antal turer Arlanda – Bålsta föreslås kortas ner till Arlanda – Venngarn med ny hållplats 
Venngarns slott. Med förslaget skulle Venngarn få förbättrad kollektivtrafikförsörjning, i 
dagsläget ligger närmaste hållplats på Uppsalavägen. På delsträckan Sigtuna – Bålsta mins-
kar i förslaget turtätheten till timmes- istället för halvtimmestrafik. Förslaget kan endast ge-
nomföras om framkomligheten i Venngarn säkerställs. 

 
 
 Sollentuna 
Linje 526 (Rudbecksskolan -) Sollentuna station - Karolinska sjukhuset 
Linjen föreslås förlängas till Nya Karolinska/Hagastaden i syfte att erbjuda bättre koppling 
till arbetsplatser och andra målpunkter i området. Förslaget kan genomföras om nödvän-
diga åtgärder i gatumiljön utförs i syfte att erbjuda vändplats på Norra stationsgatan. Be-
hovs finns även av ett ändhållplatsläge med möjlighet till tidsreglering på nämnda gata.
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Linje 178 Mörby station - Jakobsbergs station 
Linjen föreslås sluta trafikera hållplatserna Anhaltsvägen och Sörentorp. Hållplatserna har 
lågt antal påstigande för en stombusslinje. Förslaget är en del av trafikförvaltningens åtgär-
der för förbättrad framkomlighet i stombusslinjenätet där syftet är att förbättra punktlig-
heten och erbjuda kortare restider. 
 
 Solna 
Linje 526 (Rudbecksskolan -) Sollentuna station - Karolinska sjukhuset 
Linjen föreslås förlängas till Nya Karolinska/Hagastaden i syfte att erbjuda bättre koppling 
till arbetsplatser och andra målpunkter i området. Förslaget kan genomföras om nödvän-
diga åtgärder i gatumiljön utförs i syfte att erbjuda vändplats på Norra stationsgatan. Be-
hovs finns även av ett ändhållplatsläge med möjlighet till tidsreglering på nämnda gata. 
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Linje 508 Danderyds sjukhus – Karolinska sjukhuset 
I syfte att erbjuda en snabbare koppling mellan nordostsektorn och Karolinska sjukhuset 
föreslås linjen få en genare sträckning genom Bergshamra. Hållplatserna Bergshamra cent-
rum och Kungshamra föreslås sluta trafikeras, istället trafikeras hållplats Bergshamra bro. 
Resande från nämnda hållplatser i Bergshamra hänvisas till linje 509 eller fortsatt med linje 
508 från hållplats Bergshamra bro. I syfte att erbjuda bättre koppling till arbetsplatser i om-
rådet runt Nya Karolinska föreslås linjens dras om via hållplats Prostvägen istället för håll-
plats Solna Kyrka. 
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Linje 505 Solna C - Järvastaden - Ulriksdals station (- Bagartorp) 
Linjen föreslås dras om via Gunnarbovägen i syfte att ge boende i ett område med ett stort 
antal nybyggda bostäder bättre tillgång till kollektivtrafik. Förändringen möjliggör även tra-
fikering av den idrottsplats som anläggs längs den föreslagna linjesträckningen. Förslaget 
kan genomföras om nödvändig infrastruktur i området är färdigställd. 
 

 
 
Paketlösning 
Linje 504 Sundbybergs station – Rissne 
Linje 506 Karolinska sjukhuset – Hallonberen 
Linje 507 Odenplan – Västra skogen 
Linje 506 och 504 föreslås byta linjesträckning mellan hållplatserna Lötsjön och Vegagatan. 
Linje 506 tar i förslaget över linje 504:s sträckning genom Duvbo medan linje 504 får en ge-
nare sträckning på Ursviksvägen vilket ger resande på linjen från Ursvik och Hallonbergen 
kortare restid mot Sundbybergs centrum. 

 



 

 

 

  

32(57) 

 

   

  Trafikavdelningen 
Trafikavdelningen 
  
 

PM 
2022-03-02  
 

Diarienummer 
TN 2021-0988 

 

  Infosäk. klass 
K1 (Öppen) 

 

      

Linje 506 föreslås överta sträckan Industrivägen – Odenplan från linje 507, med ändringen 
att bussen inte går in till Karolinska sjukhuset norra. Med förslaget erbjuds en snabbare 
koppling mellan Solna, Odenplan och området runt Nya Karolinska. Hållplatsen Solna 
kyrka skulle med förslaget bli utan busstrafik. 
 

 
 
Linje 507 föreslås överta sträckan Industrivägen – Karolinska sjukhuset norra från linje 
506, med ändrad dragning via hållplatsen Prostvägen för bättre koppling till området runt 
Nya Karolinska.  Då linje 506 tar över det största resandestråket utanför affärstid med utö-
kad trafik föreslås linje 507 få reducerad turtäthet eftermiddag/kväll/helg. Hållplatsen 
Solna kyrka skulle med förslaget bli utan busstrafik.  
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 Stockholm Innerstad 
Linje 153 Fridhemsplan – Bredäng 
Linjen föreslås trafikera hållplatserna Nybodahallen, Kilabergsvägen, Edvard Swartz plan, 
Storsvängen, Ålgrytevägen. Detta ger resenärer på ytterligare fem hållplatser möjlighet att 
resa med linje 153. Restiden med linjen beräknas gå från 27 till 32 minuter. Turtätheten på 
linjen minskar från 15-minuterstrafik till 20-minuterstrafik. 

Linje 405 Hornsberg - Nacka sjukhus  
Linjen föreslås utökas till att få kvällstrafik med 30-minuterstrafik till ca kl. 22 måndag-fre-
dag, samt helger. Linjen förenklar resandet för resenärer med sämre anslutning till tunnel-
bana. Förändringen skulle ge möjlighet till direktförbindelse kvällstid Nacka sjukhus - 
Sankt Görans sjukhus och täcka ett pendlingsbehov för sjukhuspersonal som jobbar kvälls-
pass. Linjen föreslås också börja trafikeras under högsommaren, också under kvällstid.  
 
Linje 442 Slussen–Boo backe–(Orminge centrum) 
Linjen föreslås få utökad trafik för ett jämnare trafikeringsutbud under hela året. Förslaget 
tillgodoser önskemål om utökad trafikförsörjning för Lännersta/Tollare då belastningen har 
ökat i hela området. Efter att linje 414 och 442X numera även täcker upp trafiken via nya 
området i Tollare ger det bäst effekt att utöka trafikförsörjningen på linje 442 som numera 
är den snabbare förbindelsen. Förändringen innebär dubbelriktad trafik både vinter och 
sommar med trafikeringstiderna M-F 06-22 och L-S 09-22.  
 
 
Linje 526 (Rudbecksskolan -) Sollentuna station - Karolinska sjukhuset 
Linjen föreslås förlängas till Nya Karolinska/Hagastaden i syfte att erbjuda bättre koppling 
till arbetsplatser och andra målpunkter i området. Förslaget kan genomföras om nödvän-
diga åtgärder i gatumiljön utförs i syfte att erbjuda vändplats på Norra stationsgatan. Be-
hovs finns även av ett ändhållplatsläge med möjlighet till tidsreglering på nämnda gata. 
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Linje 680 Stockholm (Humlegården) – Resarö 
Linjen föreslås sluta trafikera Humlegården och få ny ändhållplats vid Tekniska Högskolan. 
Med förslaget uppnås en bättre samtrafik mellan linjerna 680 och 670 mot Engarn då båda 
utgår från Tekniska högskolan. Framkomligheten för bussar runt Humlegården är begrän-
sad vilket orsakar problem med dagens lösning. 
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Linje 670 Stockholm (Tekniska högskolan) - Danderyds sjukhus - Vaxholm 
(Söderhamnsplan) 
Ett nytt upplägg föreslås med linje 670 som går Tekniska högskolan - Danderyds sjukhus - 
Arninge station - Engarn - Vaxholm (4 avgångar i timmen), samt linje 670X som i förslaget 
går i rusningen (både morgon- och eftermiddagsrusningen) mellan Danderyds sjukhus och 
Vaxholm (ej via Arninge station eller Engarn; också 4 avgångar i timmen). Avgångarna på 
linje 670X går i förslaget således mellan Danderyds sjukhus och snabbas upp genom att ej 
trafikera hållplatserna Arninge station och Engarn. Antal avgångar på 670 och 670X mins-
kar enligt förslaget i maxtimmen (kl. 7 till 8) från 11 till 8, men då linjen avses köras med 
dubbeldäckare ökar kapaciteten under denna timme med drygt tio procent fler sittplatser. 
 
Linje 676 Stockholm – Norrtälje 
Linjen föreslås sluta trafikera hållplatserna Roslagstull och Universitet södra. Hållplatserna 
har lågt antal påstigande för en stombusslinje. Förslaget är en del av Trafikförvaltningens 
åtgärder för förbättrad framkomlighet i stombusslinjenätet där syftet är att förbättra punkt-
ligheten och erbjuda kortare restider. 
 
 
Paketlösning 
Linje 639 Stockholm (Tekniska högskolan) - Rimbo - (Hallstavik) 
Linje 647 Norrtälje – Rimbo 
De avgångar på linje 639 som i dagsläget går Stockholm – Rimbo föreslås kortas ned till 
Danderyds sjukhus med ny linjesträckning Danderyds sjukhus – Rimbo. Ett byte tillkom-
mer mellan tunnelbana och buss vid Danderyds sjukhus men förslaget innebär ändå ofta 
kortare restid med anledning av dålig framkomlighet för bussar på sträckan. Resurserna fö-
reslås flyttas till linje 647 med fler avgångar mellan Rimbo och Norrtälje. I samtrafik med 
linje 647 och 677 skapas en tätare kollektivtrafik på sträckan som oftast under dagtid upp-
går till halvtimmestrafik. 
 
Linje 680 Stockholm (Humlegården) – Resarö 
Linjen föreslås sluta trafikera Humlegården och få ny ändhållplats vid Tekniska Högskolan. 
Med förslaget uppnås en bättre samtrafik mellan linjerna 680 och 670 mot Engarn då båda 
utgår från Tekniska högskolan. Framkomligheten för bussar runt Humlegården är begrän-
sad vilket orsakar problem med dagens lösning. 
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Linje 624 Stockholm (Humlegården) - Åkersberga (Söraskolan) 
Linjens avgångar på 624C som idag trafikerar Humlegården föreslås få ny ändhållplats Tek-
niska Högskolan. Framkomligheten för bussar runt Humlegården är begränsad vilket orsa-
kar problem med dagens lösning. Linjen föreslås även trafikera Danderyds sjukhus för by-
tesmöjligheter till tunnelbanans röda linje. 
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Linje 628 Stockholm (Humlegården) - Margretelunds C 
Linjens avgångar på 628C som idag trafikerar Humlegården föreslås få ny ändhållplats Tek-
niska Högskolan. Framkomligheten för bussar runt Humlegården är begränsad vilket orsa-
kar problem med dagens lösning. Linjen föreslås även trafikera Danderyds sjukhus för by-
tesmöjligheter till tunnelbanans röda linje. 

 
 
Linje 608 Stockholm (Humlegården) - Rosengården 
Linjens föreslås få ny ändhållplats Tekniska Högskolan istället för Humlegården. Framkom-
ligheten för bussar runt Humlegården är begränsad vilket orsakar problem med dagens lös-
ning. Linjen föreslås även trafikera Danderyds sjukhus för bytesmöjligheter till tunnelba-
nans röda linje. 
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 Stockholm Söderort 
Linje 153 Fridhemsplan – Bredäng 
Linjen föreslås börja trafikera mellanhållplatserna Nybodahallen, Kilabergsvägen, Edvard 
Swartz plan, Storsvängen, Ålgrytevägen. Detta ger resenärer på ytterligare fem hållplatser 
möjlighet att resa med linje 153. Restiden med linjen beräknas gå från 27 till 32 minuter. 
Turtätheten på linjen minskar från 15-minuterstrafik till 20-minuterstrafik. 

Linje 710 Sörskogen - Skärholmen 
Kortturerna Kungens kurva - Skärholmen föreslås dras in. Anledningen är att belastningen 
på linjerna i detta stråk inte är så hög att dagens utbud motiveras. 
 
Linje 740 Huddinge station - Kungens kurva 
Kortturerna Skärholmen - Kungens kurva föreslås dras in. Anledningen är att belastningen 
på linjerna i detta stråk inte är så hög att dagens utbud motiveras 
 
Linje 742 Östra Skogås - Huddinge sjukhus 
De två skolförstärkningsturerna på morgonen från Skogås C och från Vallstigen föreslås 
dras in. Anledningen är att resandet är relativt lågt och resenärerna ryms inom den ordina-
rie 15-minuterstrafiken. Från Vallstigen har resenärer möjlighet att resa med 830 och 831.   
 
Linje 749 Liljeholmen–Södertälje centrum 
Linjen föreslås få två nya morgonavgångar; 5.24 från Södertälje C och 6.02 från Liljehol-
men. Förändringen skulle möjliggöra direktresa till Södertälje sjukhus från Liljeholmen för 
anställda på bl.a. Södertälje sjukhus som börjar passet som börjar strax innan klockan sju. 
 
Linje 350 Ekerö Centrum-Fittja 
Försöket med buss på färjan Jungfrusund-Slagsta föreslås återupptas då det inte kunde ut-
värderas korrekt under förra försöket. Linjen kommer utvärderas på nytt under 2023.  

 
 



 

 

 

  

39(57) 

 

   

  Trafikavdelningen 
Trafikavdelningen 
  
 

PM 
2022-03-02  
 

Diarienummer 
TN 2021-0988 

 

  Infosäk. klass 
K1 (Öppen) 

 

      

 Stockholm Västerort 
Linje 546 Jakobsbergs station – Tensta allé 
Linje 546 föreslås få ändrad linjesträcka till att trafikeras till Tensta via E18 istället för da-
gens sträcka genom Veddesta/Barkarby. Linjen föreslås behålla samma turtäthet och antal 
avgångar som dagens trafik. Med den nya sträckan trafikeras ej längre hållplatserna Konto-
vägen, Lärkvägen, Byleden och Lunda industriområde. Förslaget beror på en ombyggnation 
utav Ekvägen som gör att den inte längre kommer att kunna trafikeras utav buss. 

 
 
Linje 127 Brommaplan - Nockebyhov (- Blackebergs gård) 
Samtliga turer på linjen föreslås vända vid Nockebyhov, vid en ny vänd- och hållplats söder 
om Ängbybadet som erbjuder bättre framkomlighet än nuvarande vändplats. De fyra turer 
dagligen som idag trafikerar sträckan Nockebyhov – Blackebergs gård föreslås med anled-
ning av lågt resande dras in. Hållplats Ängbybadet slutar i och med förslaget att trafikeras. 
Gångavstånd från den nya hållplatsen vid Nockebyhov till Ängbybadet blir ca 300 meter. 
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Linje 540 Tensta C – Universitetet 
I syfte att erbjuda ytterligare målpunkt med bytesmöjligheter till pendeltåg från Spånga fö-
reslås linjen förlängas från Tensta C till Spånga station. 
 

 
 
Paketlösning 
Linje 504 Sundbybergs station – Rissne 
Linje 506 Karolinska sjukhuset – Hallonberen 
Linje 507 Odenplan – Västra skogen 
Linje 506 och 504 föreslås byta linjesträckning mellan hållplatserna Lötsjön och Vegagatan. 
Linje 506 tar i förslaget över linje 504:s sträckning genom Duvbo medan linje 504 får en ge-
nare sträckning på Ursviksvägen vilket ger resande på linjen från Ursvik och Hallonbergen 
kortare restid mot Sundbybergs centrum. 
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Linje 506 föreslås överta sträckan Industrivägen – Odenplan från linje 507, med ändringen 
att bussen inte går in till Karolinska sjukhuset norra. Med förslaget erbjuds en snabbare 
koppling mellan Solna, Odenplan och området runt Nya Karolinska. Hållplatsen Solna 
kyrka skulle med förslaget bli utan busstrafik. 
 

 
 
Linje 507 föreslås överta sträckan Industrivägen – Karolinska sjukhuset norra från linje 
506, med ändrad dragning via hållplatsen Prostvägen för bättre koppling till området runt 
Nya Karolinska.  Då linje 506 tar över det största resandestråket utanför affärstid med utö-
kad trafik föreslås linje 507 få reducerad turtäthet eftermiddag/kväll/helg. Hållplatsen 
Solna kyrka skulle med förslaget bli utan busstrafik.  
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Paketlösning 
Linje 612X Arninge station – Kista centrum 
Linje 686 Norrtälje busstation – Kista centrum 
En ny linje, 612X, föreslås inrättas på linje 686 befintliga sträckning mellan Arninge station 
och Kista. Linjen föreslås trafikera följande hållplatser: Arninge station - Arningerondellen - 
Gamla Vaxholmsvägen - Täby Kyrkby trafikplats - Häggviksleden - Kistahöjden - Norgega-
tan - Kista centrum. Linjen föreslås trafikeras i rusningen vardagar. Linjen får passning 
med linje 676. I förslaget ingår att linje 686 läggs ned, vilket medför ett byte för resande 
mellan Norrtälje och Kista. Med förslaget tillkommer fler resmöjligheter mellan Norrtälje 
och Kista då linje 686 endast går tre gånger per riktning per vardag. Förslaget innebär även 
att fler resande från nordostsektorn får tillgång till en snabb förbindelse mot Kista via byte-
spunkten Arninge station. 
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Linje 591 Stockholm C–Livgardet/Råby 
Linje 591 får ändrad körsträcka pga. ombyggnation av Ekvägen.  
 

 
 
 Sundbyberg 
Linje 505 Solna C - Järvastaden - Ulriksdals station ( - Bagartorp) 
Linjen föreslås dras om via Gunnarbovägen i syfte att ge boende i ett område med ett stort 
antal nybyggda bostäder bättre tillgång till kollektivtrafik. Förändringen möjliggör även tra-
fikering av den idrottsplats som anläggs längs den föreslagna linjesträckningen. Förslaget 
kan genomföras om nödvändig infrastruktur i området är färdigställd. 
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Paketlösning 
Linje 504 Sundbybergs station – Rissne 
Linje 506 Karolinska sjukhuset – Hallonberen 
Linje 507 Odenplan – Västra skogen 
Linje 506 och 504 föreslås byta linjesträckning mellan hållplatserna Lötsjön och Vegagatan. 
Linje 506 tar i förslaget över linje 504:s sträckning genom Duvbo medan linje 504 får en ge-
nare sträckning på Ursviksvägen vilket ger resande på linjen från Ursvik och Hallonbergen 
kortare restid mot Sundbybergs centrum. 
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Linje 506 föreslås överta sträckan Industrivägen – Odenplan från linje 507, med ändringen 
att bussen inte går in till Karolinska sjukhuset norra. Med förslaget erbjuds en snabbare 
koppling mellan Solna, Odenplan och området runt Nya Karolinska. Hållplatsen Solna 
kyrka skulle med förslaget bli utan busstrafik. 
 

 
 
Linje 507 föreslås överta sträckan Industrivägen – Karolinska sjukhuset norra från linje 
506, med ändrad dragning via hållplatsen Prostvägen för bättre koppling till området runt 
Nya Karolinska.  Då linje 506 tar över det största resandestråket utanför affärstid med utö-
kad trafik föreslås linje 507 få reducerad turtäthet eftermiddag/kväll/helg. Hållplatsen 
Solna kyrka skulle med förslaget bli utan busstrafik.  
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 Södertälje 

En trepartssamverkan pågår mellan trafikförvaltningen, Södertälje kommun och Nobina. 
Inom denna samverkan utreds en utveckling av busstrafiken, men då dessa är under utred-
ning remitteras de separat. 
 
Paketlösning Alternativ 1. 
Linje 759 Astrabacken–Glasberga  
Linje 756 Astrabacken–Östertälje station (– Gärtuna) 
Linje 759 föreslås trafikera ny hållplats längre in i Glasberga. Linjen föreslås kortas av och 
gå mellan Östertälje – Glasberga (ny hållplats), istället för Astrabacken – Glasberga (Carin 
Bååts gata). Förutom en ny hållplats, får Glasberga till skillnad från dagens 30-minuterstra-
fik i högtrafik istället 15-minuterstrafik i högtrafik. 
Linje 756 föreslås få 30-minuterstrafik dagtid och 15-minuterstrafik i högtrafik för hela 
sträckan. Sträckan Östertälje – Gärtuna bättre turtäthet i och med förslaget. 
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Linje 759 Astrabacken–Glasberga alternativ 2. 

 
Linje 780 Södertälje centrum- Värsta Backe, Nykvarn. 
Tre avgångar under morgonrusningen och tre avgångar under eftermiddagsrusningen före-
slås trafikera Almnäs under förutsättning att vändmöjligheten säkras. 
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Linje 749 Liljeholmen–Södertälje centrum 
Linjen föreslås få två nya morgonavgångar; 5.24 från Södertälje C och 6.02 från Liljehol-
men. Förändringen skulle möjliggöra direktresa till Södertälje sjukhus från Liljeholmen för 
anställda på bl.a. Södertälje sjukhus som börjar passet som börjar strax innan klockan sju. 
 
Linje 756 Astrabacken–Östertälje station (–Gärtuna) 
Linjen föreslås trafikera Grödingevägen istället för Tältvägen. Förslaget grundar sig i att 
Tältvägen enligt kommunen har en dåligt underbyggd vägkropp som inte lämpar sig för 
tung trafik. Södertälje kommun kommer vid genomförande av detta förslag bygga en ny 
hållplats (på vardera sida av vägen) längst Grödingevägen. 
 

 
 
Linje 756 föreslås få 30-minuterstrafik dagtid och 15-minuterstrafik i högtrafik för hela 
sträckan. Sträckan Östertälje – Gärtuna bättre turtäthet i och med förslaget. 
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Linje 797 Södertälje centrum–Ritorp–Södertälje centrum 
Linje föreslås snabbas upp genom att hållplats Vårbovägen tas bort. Resenärer hänvisas till 
hållplats Ritorpsvägen. 
 

 
Närtrafiklinje 978 Blombacka-Rosenlund 
Trafikförvaltningen överväger en något förändrad linjesträckning. Hållplatserna Blomback-
agatan och Heimdallsvägen föreslås tas bort. Den borttagna sträckan föreslås ersättas med 
en hållplats utanför butiken ICA Jätten samt en hållplats utmed Lundbygatan i höjd med 
Bodastigen samt att hållplatsen Lundbygatan flyttas från norr till söder om rondellen vid 
Erikshällsgatan/Västergatan. Hållplats kyrkogården föreslås tas bort och en ny körväg runt 
sjukhuset via Doktorsvägen och Lagmanvägen skulle i så fall tillkomma. 
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Närtrafiklinje 979 Brunnsäng-Bårsta 
Trafikförvaltningen överväger en något förändrad linjesträckning. Hållplatserna Barrstigen, 
Bergviks servicehus, Tallhöjdens sjukhem och Oxbackshemmet (ringhållplats) tas bort. Ny 
ändhållplats i linjens norra ände blir Brunnsäng C. 

 
 
 
 Tyresö 
Inga planerade trafikförändringar.  
 
 Täby 
Paketlösning 
Linje 612X Arninge station – Kista centrum 
Linje 686 Norrtälje busstation – Kista centrum 
En ny linje, 612X, föreslås inrättas på linje 686 befintliga sträckning mellan Arninge station 
och Kista. Linjen föreslås trafikera följande hållplatser: Arninge station - Arningerondellen - 
Gamla Vaxholmsvägen - Täby Kyrkby trafikplats - Häggviksleden - Kistahöjden - Norgega-
tan - Kista centrum. Linjen föreslås trafikeras i rusningen vardagar. Linjen får passning 
med linje 676. I förslaget ingår att linje 686 läggs ned, vilket medför ett byte för resande 
mellan Norrtälje och Kista. Med förslaget tillkommer fler resmöjligheter mellan Norrtälje 
och Kista då linje 686 endast går tre gånger per riktning per vardag. Förslaget innebär även 
att fler resande från nordostsektorn får tillgång till en snabb förbindelse mot Kista via byte-
spunkten Arninge station. 
 



 

 

 

  

51(57) 

 

   

  Trafikavdelningen 
Trafikavdelningen 
  
 

PM 
2022-03-02  
 

Diarienummer 
TN 2021-0988 

 

  Infosäk. klass 
K1 (Öppen) 

 

      

 
 
Paketlösning 
Linje 614 Täby centrum – Skarpäng 
Linje 615 Täby centrum – Arninge station 
De befintliga linjerna 614 och 615 föreslås slås ihop till en ny linje 615 som i förslaget blir en 
genomgående linje Skarpäng - Täby centrum - Galoppfältet - Arninge station. Förslaget syf-
tar till att ge förbättrade förbindelser mellan olika kommundelar med anslutning till stads-
utvecklingsområdet Täby park vid Galoppfältet samt den nya simhallen som öppnar under 
2022. 
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Linje 614 föreslås göras om till en ringlinje som trafikerar Täby centrum - Åkerbyvägen - 
simhallen - Galoppfältet - Täby centrum (i högervarv). Linjen tar över trafikering av de om-
råden som inte trafikeras av nya linje 615. Nya linje 614 kommer att gå dagtid i timmestrafik 
för att erbjuda resor mellan Täby centrum och Åkerbyvägen. 
 

 
 
Linje 616 Täby centrum – Östra Byle 
Linje 616 föreslås förlängas från Täby centrum till den nya simhallen som öppnar under 
2022. Förslaget innebär även en koppling till stadsutvecklingsområdet Täby park vid Ga-
loppfältet. 
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Linje 619 Täby centrum – Näsbypark – Täby centrum 
Linjen föreslås få ny linjesträckning via Roslags Näsby istället för via Grindtorp. Förslaget 
innebär utökad kollektivtrafik i stadsutvecklingsområdet Roslags Näsby samt förbättrad 
koppling mellan Näsbypark och Roslagsbanans linjer 27 och 28. Grindtorp får med försla-
get färre avgångar, men trafikeras fortsatt med linje 617 mellan Näsbypark och Täby cent-
rum samt med linjerna 605 och 627. 

 
Linje 624 Stockholm (Humlegården) - Åkersberga (Söraskolan) 
Linjens avgångar på 624C som idag trafikerar Humlegården föreslås få ny ändhållplats Tek-
niska Högskolan. Framkomligheten för bussar runt Humlegården är begränsad vilket orsa-
kar problem med dagens lösning. Linjen föreslås även trafikera Danderyds sjukhus för by-
tesmöjligheter till tunnelbanans röda linje. 
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Linje 628 Stockholm (Humlegården) - Margretelunds C 
Linjens avgångar på 628C som idag trafikerar Humlegården föreslås få ny ändhållplats Tek-
niska Högskolan. Framkomligheten för bussar runt Humlegården är begränsad vilket orsa-
kar problem med dagens lösning. Linjen föreslås även trafikera Danderyds sjukhus för by-
tesmöjligheter till tunnelbanans röda linje. 
 

 
 
 Upplands- Bro 
Linje 555 Kungsängens stn – Låssa kyrka 
Bostadsområdet Tegelhagen i Bro växer och behöver mer trafik. Linje 555 får därmed änd-
rad slutdestination på varannan tur och trafikerar Tegelhagen. 
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Linje 556 Bro centrum -Ådö 
Linjen föreslås få minskad turtäthet vardagar. Linjen går från dagens 18 avgångar per dygn 
till 12 per dygn på vardagar. Bortfallet kompenseras av föreslagen förändring på linje 555. 
 
 
 Upplands Väsby 
Inga föreslagna trafikförändringar. 
 
 Vallentuna 
Linje 608 Stockholm (Humlegården) - Rosengården 
Linjens föreslås få ny ändhållplats Tekniska Högskolan istället för Humlegården. Framkom-
ligheten för bussar runt Humlegården är begränsad vilket orsakar problem med dagens lös-
ning. Linjen föreslås även trafikera Danderyds sjukhus för bytesmöjligheter till tunnelba-
nans röda linje. 
 

 
 
 Vaxholm 
Linje 670 Stockholm (Tekniska högskolan) - Danderyds sjukhus - Vaxholm 
(Söderhamnsplan) 
Ett nytt upplägg föreslås med linje 670 som går Tekniska högskolan - Danderyds sjukhus - 
Arninge station - Engarn - Vaxholm (4 avgångar i timmen), samt linje 670X som i förslaget 
går i rusningen (både morgon- och eftermiddagsrusningen) mellan Danderyds sjukhus och 
Vaxholm (ej via Arninge station eller Engarn; också 4 avgångar i timmen). Avgångarna på 
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linje 670X går i förslaget således mellan Danderyds sjukhus och snabbas upp genom att ej 
trafikera hållplatserna Arninge station och Engarn. Antal avgångar på 670 och 670X mins-
kar enligt förslaget i maxtimmen (kl. 7 till 8) från 11 till 8, men då linjen avses köras med 
dubbeldäckare ökar kapaciteten under denna timme med drygt tio procent fler sittplatser. 
 
Linje 680 Stockholm (Humlegården) – Resarö 
Linjen föreslås sluta trafikera Humlegården och få ny ändhållplats vid Tekniska Högskolan. 
Med förslaget uppnås en bättre samtrafik mellan linjerna 680 och 670 mot Engarn då båda 
utgår från Tekniska högskolan. Framkomligheten för bussar runt Humlegården är begrän-
sad vilket orsakar problem med dagens lösning. 
 

 
 
 Värmdö 
Inga föreslagna trafikförändringar 
 
 Österåker 
Linje 624 Stockholm (Humlegården) - Åkersberga (Söraskolan) 
Linjens avgångar på 624C som idag trafikerar Humlegården föreslås få ny ändhållplats Tek-
niska Högskolan. Framkomligheten för bussar runt Humlegården är begränsad vilket orsa-
kar problem med dagens lösning. Linjen föreslås även trafikera Danderyds sjukhus för by-
tesmöjligheter till tunnelbanans röda linje. 
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Linje 628 Stockholm (Humlegården) - Margretelunds C 
Linjens avgångar på 628C som idag trafikerar Humlegården föreslås få ny ändhållplats Tek-
niska Högskolan. Framkomligheten för bussar runt Humlegården är begränsad vilket orsa-
kar problem med dagens lösning. Linjen föreslås även trafikera Danderyds sjukhus för by-
tesmöjligheter till tunnelbanans röda linje. 
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Remissyttrande från 
Södertörnskommunerna över 
trafikförändringar i SL-trafiken 
2022/2023 (T23) 
Trafikförvaltningen inom Region Stockholm har översänt en bruttolista med förslag 
på trafikförändringar avseende bland annat linjesträckningar, turtäthet och 
trafikeringstid inför trafikåret T23.  

Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, 
Salem, Södertälje och Tyresö) har, utifrån Södertörns utvecklingsprogram och sitt 
mångåriga samarbete, tagit fram det här gemensamma remissvaret. Södertörns 
remissyttrande behandlar övergripande och långsiktiga frågor om kollektivtrafiken 
och dess utveckling. Kommunerna kommer lämna egna kommunspecifika 
synpunkter på förslagen i T23. 

Trafikförvaltningen önskar svar senast den 10 juni 2022.  

Södertörnskommunerna prioriterade 
infrastrukturinvesteringar 
Södertörnskommunerna består av åtta kommuner med över 500 000 invånare som 
tillsammans har gjort en kraftfull prioritering kring vilka åtgärder som är viktiga att 
genomföra i den södra länshalvan. Dessa är: 

• Tvärförbindelse Södertörn behövs för att binda samman regionen och för att 
stödja den nationellt prioriterade överflyttningen av godstransporter från väg till 
sjöfart och därmed kraftfullt bidra till klimatomställningen. Den möjliggör också 
en effektiv kollektivtrafik med buss och knyter ihop våra regionala stadskärnor. 
 

• Ny passage av Södertälje kanal är en förutsättning för näringslivets fortsatta 
tillväxt och kompetensförsörjning i Stockholm-Mälarregionen. Motorvägsbron 
E4/E20 över Södertälje kanal är en av landets mest sårbara vägsträckor. Med en 
ny passage kommer nya kollektivtrafikkörfält skapas, både i tunneln och på den 
befintliga Mälarbron som kan stärka kollektivtrafikens attraktivitet och 
konkurrenskraft. 
 

• Ny bytespunkt i Flemingsberg krävs för att förbättra den storregionala 
tillgängligheten och avlasta andra delar av trafiksystemet. Åtgärder behövs för att 

Avsändare 
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lägga grunden för en attraktiv storregional bytespunkt där kollektivtrafiken är 
prioriterad. Planeringen behöver starta omgående och satsningen är viktig för 
utvecklingen av kollektivtrafiksystemet i stockholmsregionen. 
 

• Nya spår på sträckan Järna-Flemingsberg behövs för att säkra kapaciteten i 
Ostlänkens förlängning. Fortsatt utredning behövs och spårdragningen måste ta 
hänsyn till regionala nyttor, näringslivets behov av kompetensförsörjning och väl 
fungerande arbetspendling genom ett stopp i Södertälje Syd. 
 

• En utredning om Spår till Tyresö behöver starta snarast för att klara kapaciteten 
för kollektivtrafiken på östra Södertörn på medellång sikt. För att hantera 
trafiken på kort sikt måste Bytespunkt Gullmarsplan bli planeringsmoget till nästa 
länsplan. 

Åtgärderna ovan är alla nödvändiga och avgörande för att uppnå en god 
tillgänglighet, binda ihop regionen, bryta segregation och förbättra matchningen på 
arbetsmarknaden. Tillgängligheten är avgörande för att korta restiderna mellan de 
regionala stadskärnorna och kommunerna på Södertörn. Förutsättningarna är goda 
för såväl ett ökat bostadsbyggande som utveckling av arbetstillfällen på Södertörn 
både på kort och lång sikt, men det kräver fullföljda insatser i infrastrukturen för 
förbättrad tillgänglighet inte minst för kollektivtrafiken.  

Synpunkter på T23 förslaget 
Södertörnskommunerna kan konstatera att det är få förändringar som föreslås 
kommande trafikår. Samtidigt föreslås förändringar för Södertälje som man valt att 
redovisa utanför remissen.  

Södertörnskommunerna hade gärna sett att alla förändringar redovisades samlat då 
det annars är svårt att få en överblick över regionens samlade prioriteringar. Ett 
viktigt syfte med en samlad T23-remiss är att vi som remissinstanser ska kunna se 
vilka satsningar som regionen föreslår och därmed vara delaktiga i att kvalitetssäkra 
regionens föreslagna trafikförändringar. När nu vissa delar av regionens förändringar 
hanteras separat försvåras denna remisshantering och stora delar av syftet med T23 
riskerar att gå förlorat. 

Övriga synpunkter 

Takten behöver öka för regional stombusstrafik  

Takten för utbyggd regional stombusstrafik behöver öka. Södertörnskommunerna 
har tidigare i yttranden föreslagit att Region Stockholm ska utarbeta 
finansieringslösningar för objekt med stor regional nytta, såsom stombusstrafik eller 
regionala cykelstråk. Det är därför välkommet med den regionala cykelförhandling 
som Region Stockholm initierat. Södertörnskommunerna har förhoppning om att 
något motsvarade initiativ tas för stombusstrafikens genomförande.   
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Pendeltågstrafiken på längre sikt 

Södertörnskommunerna anser att färdigställandet av dubbelspåret längs hela 
Nynäsbanan är en viktig investering på längre sikt för att säkerställa framkomligheten 
på järnvägen för både person- och godstrafik. Utökad kapacitet behöver samplaneras 
med kommunerna. 

Synpunkter på RiGata - Buss 
Region Stockholm fastställde i juni 2021 riktlinjen RiGata - Buss med nya och mer 
långtgående krav på den fysiska utformningen av infrastruktur för att kunna trafikera 
med buss. Flera kommuner på Södertörn, och andra, har under framtagandet av 
RiGata – Buss haft en hel del allvarliga synpunkter på dokumentet som inte har 
beaktats. Processen med framtagandet av RiGata – Buss har inte varit inkluderande 
och transparent och det färdiga dokumentet går i många delar inte alls att applicera i 
vår planering. Trots att kommunerna är väghållare, har planmonopol och höga 
ambitioner kring kollektivtrafik finns det många exempel på att RiGata – Buss i för 
hög grad inskränker kommunernas planering. Södertörnskommunerna önskar 
framföra dessa synpunkter samlat och väljer därför att skicka med dem i T23- 
yttrandet med förhoppning om att synpunkterna kan vidarebefordras till rätt instans 
inom Trafikförvaltningen. 

Kollektivtrafikens funktion har förstås stor betydelse både vid nybyggnation och 
utveckling av befintliga områden samt en hög prioritet hos kommunerna. 
Södertörnskommunerna anser dock att dokumentets innehåll riskerar att motverka 
vår ambition att bygga attraktiva stadsmiljöer samt att målet för bussarnas 
framkomlighet direkt krockar med det viktiga målet om trafiksäkerhet och trygghet 
för oskyddade trafikanter.  

För att skapa attraktiva stadsgator behöver gaturummet utöver vägens trafikfunktion 
även inkludera vistelse, rörelse och överbygga barriärer med mera samtidigt som den 
gemensamma utmaningen i stadsmiljöer ofta är bristen på yta. Vad som ska ingå i 
gaturummet blir, sett till helheten, en avvägning mellan trafikfunktion, platsfunktion 
och bebyggelsestruktur med mera. I alltsammans inkluderas faktorer såsom 
framkomlighet, trafiksäkerhet, tillgänglighet och trygghet.  

På väg till och från bussen är bussresenärerna oskyddade trafikanter i gatumiljön. Då 
måste det till exempel finnas hastighetssäkrade passager över gatorna, anpassad 
hastighet och avvägda körfältsbredder. Vid planeringen måste ett hela-resan-
perspektiv anläggas med utgångspunkt i Nollvisionen. Genom att följa RiGata – Buss 
blir vägarna breda och utan säkerhetsdämpande åtgärder.  

Varje lösning och utformning för kollektivtrafiken måste ta sin utgångspunkt från 
den unika platsen och dess förutsättningar och inte från principer med ska-krav. 
RiGata – Buss har sin utgångspunkt i Vägar och gators utformning som Trafikverket 
använder för de statliga vägarna i landsbygdsmiljö. De föreslagna körfältsbredderna 
är inte möjliga att tillämpa i en tätare miljö med målkonflikter med en levande stad. 
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RiGata - Buss lämpar sig mindre bra i stadsliknande miljöer med begränsat utrymme 
med behov av flera funktioner. 

I flera fall finns det antagna detaljplaner i kommunerna som är utformade enligt det 
tidigare dokumentet RiBuss men som ännu inte är genomförda där 
Trafikförvaltningen och bussoperatörer nu ställt krav enligt det nya dokumentet. Det 
anser Södertörnskommunerna vara oacceptabelt. 

Det är också rimligt att RiGata - Buss förhåller sig till de trafikkoncept som 
Kollektivtrafikplan 2050 föreslår, där olika linjer har olika funktion, liksom de har 
olika förutsättningar i den fysiska miljön. 

Södertörnskommunerna önskar att Trafikförvaltningen ser över riktlinjerna och blir 
mer förstående kring avsteg från dessa vid kommunal utformning av den fysiska 
miljön, självklart i en samverkande diskussion. I egenskap av väghållare ansvarar 
kommunerna för så mycket mer än framkomlighet, varför det inte är rimligt att vi ska 
be om tillåtelse att göra avsteg från ett dokument vars krav inte tar hänsyn till 
helheten. En process för att hantera avsteg bör också formaliseras så att den inte är 
personberoende eller att frågorna hantera olika för olika kommuner. På så vis kan vi 
nå en bra planering med bred ansats som inkluderar såväl busstrafikens 
förutsättningar som andra samhällsmål. 
 
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 
 
Rickard Livén 
Ordförande i kommunstyrelsen i Salem 
 
Boel Godner 
Ordförande i kommunstyrelsen i Södertälje 
 
Anita Mattsson 
Ordförande i kommunstyrelsen i Tyresö 
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Delårsrapport mars 2022 för Salems kommun

Resultatet för perioden inklusive VA, mark och jämförelsestörande poster är 17,2 miljoner 
kronor. Resultatet exklusive VA, mark och jämförelsestörande poster är 17,3 miljoner kronor.  

Årets resultat prognostiseras till 23,5 miljoner kronor inklusive VA, mark och 
jämförelsestörande poster och 26,7 miljoner kronor exklusive VA, mark och 
jämförelsestörande poster. Resultatet exklusive VA, mark och jämförelsestörande poster 
beräknas bli 1,9 miljoner kronor lägre än budget för år 2022. Det prognostiserade resultatet 
beräknas till 2,4 % av skatter och bidrag. 

De största avvikelserna i prognosen är vid jämförelse med budget: 

● Skatter och bidrag (+14,7 miljoner kronor)
● Finansnetto (-5,9 miljoner kronor)
● Barn- och utbildningsnämnden (-8,6 miljoner kronor). 
● Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (-0,3 miljoner kronor)

Samtliga nämnder med underskott uppmanas att analysera och vidta åtgärder för att 
årsbudgeten ska hållas. Återrapportering av vidtagna åtgärder ska göras till kommunstyrelsen 
i samband med delårsrapporten per juli. 

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen per mars och helårsprognosen för 2022. 

______________________

Sändlista
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelseförvaltningen
Siv Jönsson Westerlund
Ekonomichef

Kommunstyrelsen

Delårsrapport per mars 2022 för Salems kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen per mars och helårsprognosen för 2022.

Sammanfattning

Resultatet för perioden inklusive VA, mark och jämförelsestörande poster är 17,2 miljoner
kronor. Resultatet exklusive VA, mark och jämförelsestörande poster är 17,3 miljoner
kronor.

Årets resultat prognostiseras till 23,5 miljoner kronor inklusive VA, mark och
jämförelsestörande poster och 26,7 miljoner kronor exklusive VA, mark och
jämförelsestörande poster. Resultatet exklusive VA, mark och jämförelsestörande poster
beräknas bli 1,9 miljoner kronor lägre än budget för år 2022. Det prognostiserade
resultatet beräknas till 2,4 % av skatter och bidrag.

De största avvikelserna i prognosen är vid jämförelse med budget:

● Skatter och bidrag (+14,7 miljoner kronor)
● Finansnetto (-5,9 miljoner kronor)
● Barn- och utbildningsnämnden (-8,6 miljoner kronor).
● Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (-0,3 miljoner kronor)

Samtliga nämnder med underskott uppmanas att analysera och vidta åtgärder för att
årsbudgeten ska hållas. Återrapportering av vidtagna åtgärder ska göras till
kommunstyrelsen i samband med delårsrapporten per juli.

Bakgrund
Kommunstyrelseförvaltningen ska upprätta uppföljning per mars för år 2022. Detta ska
rapporteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 31 maj 2022.

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

De största avvikelserna för prognosen är:
- Skatteintäkter och bidrag från utjämningssystemet har en positiv prognos på 14,7

miljoner kronor som till största delen beror på avräkningar avseende för tidigare
år samt en större befolkning än vad som antogs vid budgeteringstillfället.

- Barn- och utbildningsnämndens prognos är en negativ avvikelse om -8,6 miljoner
kronor. Avvikelsen återfinns inom grundskolans och gymnasieskolans
verksamheter där det är svårigheter att få vissa kommunala enheter i balans.
Nämnden har i delårsrapporten beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att
återkomma med en fördjupad analys och förslag till åtgärder med anledning av
det prognostiserade resultatet till nämndsammanträdet i juni.

- Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens prognos för helåret är en negativ
avvikelse om -0,3 miljoner kronor. Avvikelsen avser högre förväntade kostnader
för vinterväghållning och halkbekämpning för kommande vinter.
Tekniska utskottet har inte rapporterat några åtgärder med anledning av den
negativa avvikelsen.

Investeringsredovisning

Uppföljning per mars för investeringarna (exklusive exploateringsinvesteringar) resulterar
i följande budgetavvikelse för helårsprognosen (tkr), se kolumn längst till höger.
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För perioden har 57,2 miljoner kronor använts och avvikelse mot planerad budget är
22,3 miljoner kronor. Flertalet investeringar innebär kostnader senare under året, vilket
kan ses vid en jämförelse med föregående års utfall för samma period och hur mycket
det investerades för helåret.
Den investering som förbrukat mest medel har varit Fågelsångens skola och idrottshall
(54,9 miljoner kronor).

För helåret beräknas investeringarna uppgå till 325,9 miljoner kronor och planerad
avvikelse beräknas till -7,5 miljoner kronor. Avvikelsen är helt kopplad till den nya
prognosen avseende Fågelsångens skola.

Mats Bergström                                                       Siv Jönsson Westerlund
Kommundirektör                                                     Ekonomichef

Bilaga
Delårsrapport per 2022-03-31
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Förvaltningsberättelsen

Översikt över verksamhetens utveckling

Kommunens prognostiserat resultat för året 2022 är 23,5 miljoner kronor. I tabellen nedan lämnas en

översikt över verksamhetens utveckling.

2022
prognos

2021 2020 2019 *2018

Kommunal skattesats* 19,42 19,67 19,67 19,67 19,67

Verksamhetens nettokostnader, mnkr 1 070,7 1 031,0 958,9 969,3 928,6

Finansnetto -/+, mnkr -11,0 8,7 -5,4 2,6 6,3

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

23,5 51,3 50,5 53,1 19,9

Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser, % 34,0% 36,0% 38,8% 34,1% 31,1%

Investeringar (netto), mnkr 330,5 192,9 93,4 159 88,9

Självfinansieringsgrad/år, % 26,1 56% 119% 82% 79%

Långfristig låneskuld (inkl VA), kr/invånare 41 286 29 956 19 988 19 945 17 495

Kassalikviditet 150% 211% 154% 128% 106%

Antal anställda (månadsavlönade) * 1 079 1 064 1 062 1 084 1 105

Befolkning, antal (prognos per feb. 2022) 17 362 17 252 16 959 16 750 16 786

Befolkningsförändring, antal 110 293 209 -36 121

*Utfall

Nyckeltalsdefinitioner är enligt Kolada.

De flesta prognostiserade nyckeltalen indikerar en del tillfälliga försvagningar jämfört mot senaste
fyra åren. Årets resultat inklusive jämförelsestörande poster beräknas att landa på 2,1% av skatter
och bidrag.

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

Den sammanfattande bilden av kommunen utifrån ett finansiellt perspektiv, är en kommun med
mycket god ekonomi i grunden.

3



Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Omvärldsanalys

Sveriges ekonomiska utveckling
Källa: SKR april 2022

Under år 2022 har inflationen tagit fart. Det är bland annat höga energipriser, i synnerhet på olja och
el, som väntas bestå året ut. Inflationen beräknas hamna över fem procent som ett snitt över helåret.
Inflationen beräknas gradvis att sjunka när energiprisernas bidrag till inflationen mattas av.
Förutom en hög inflation beräknas att löneökningarna kommer att bli högre än vad som antagits i
SKR:s tidigare prognoser.
Räntorna som nu börjar röra på sig uppåt beräknas fortsätta höjas hos många centralbanker.
Inflations- och ränteuppgången kommer att ha betydande åtstramande effekter på världsekonomin
både i år och för kommande år. Detta är en motkraft till den återhämtning många länder just nu ännu
har efter pandemin.
Rysslands invasion av Ukraina är ytterligare en faktor som präglar utvecklingen. Kriget är starkt
bidragande till den senaste tidens energi- och råvaruprisinflation. Kriget höjer också osäkerheten vad
gäller den ekonomiska utvecklingen framöver.

Trots dessa globala faktorer pekar prognosen mot en fortsatt återhämtning av den svenska
konjunkturen 2022 och 2023. Kriget i Ukraina bedöms inte ge några stora negativa effekter på den
inhemska efterfrågan i Sverige.
Återhämtningen för arbetsmarknaden beräknas kunna fortgå - trots globala risker, hög inflation och
stigande räntor. När det gäller sysselsättningen finns ännu lite att hämta igen efter den lågkonjunktur
som pandemin och restriktioner medförde. Särskilt delar av tjänstesektorn kommer att kunna stärkas
rejält i år, vilket gynnar inhemsk efterfrågan och jobben i Sverige. Detta kommer att driva upp antalet
arbetade timmar, vilket gynnar lönesumman och det kommunala skatteunderlaget. Andelen
arbetslösa sjunker 2023 under 7,5 procent, vilket är SKR:s uppskattning av jämviktsarbetslösheten.
Tillväxten för år 2024 och 2025 är måttlig för både arbetsinsatsen (timmar) som för BNP.
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Kommunsektorns ekonomiska utveckling
Källa: SKR april 2022

SKR:s prognos i april visar en markant upprevidering av löneökningstakten på den svenska

arbetsmarknaden för perioden 2022-2025. Detta innebär att prognosen för lönesumman är

uppreviderad. Men då även löner och priser inom kommunerna kommer att öka mer än vid tidigare

prognoser innebär de beräknade högre skatteintäkterna inte någon reell resursförstärkning.

Den samhällsekonomiska utvecklingen kommer kommande år att präglas av en urholkande köpkraft

som de snabbt stigande priserna och lönerna leder till.

År 2021-2023 präglas av konjunkturell återhämtning efter pandemin. Sysselsättningen ökar snabbare

än den ökning som följer av en växande befolkning. Det som driver på ökningen av skatteunderlaget

framöver är främst stora ökningar av löne- och pensionsinkomster, som tillsammans ger de största

bidragen.

I kalkylen för år 2024-2025 antas att sysselsättningen växer i linje med befolkningen i arbetsför ålder

och timlönerna ökar med drygt tre procent per år i genomsnitt. Det innebär att lönesummans bidrag

till skatteunderlagstillväxten blir lite mindre än ett historiskt genomsnitt och att skatteunderlagets

ökningstal landar en bit under fyra procent.
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SKR:s aktuella bedömning visar klart högre skatteunderlagstillväxt jämfört med februariprognosen.

Prognosen är uppreviderad alla år från och med 2022 och nivån för det ackumulerade

skatteunderlaget 2025 är drygt två procentenheter högre än i den föregående prognosen.

Jämfört mot regeringens prognos i vårpropositionen antar nu SKR en snabbare ökning av

skatteunderlaget för år 2023 och 2024. Det beror framför allt på att SKR räknar med större ökning av

arbetade timmar än regeringen.

Jämfört med Ekonomistyrningsverkets prognos i mars visar SKR:s snabbare skatteunderlagstillväxt för

år 2022 och 2023. Det beror främst på större ökning av pensionsinkomster i SKR-prognosen, då SKR

har högre prisbasbelopp. Båda åren har SKR större ökning av löneinkomsterna än vad ESV har.

Befolkning
Salems befolkning uppgick till 17 293  invånare den 31 mars 2022 , vilket är en ökning med 41
personer (+0,2 %) jämfört med årsskiftet 2021/2022 då befolkningen var 17 252. Under samma
period ökade Stockholms län med 6 186  personer (+ 0,3 %). Förändringen i Salem beror till största
del på ett positivt inflyttningsnetto men även ett positivt födelsenetto. Inflyttningsnettot består i
huvudsak av högre flyttnetto från andra kommuner inom länet.

Salems kommuns befolkningsutveckling är starkt korrelerad med bostadsbyggandet. I slutet av år
2021 färdigställdes 108 bostäder i kvarteret Norra Vitsippan. I samband med inflyttning i nya
bostäder råder alltid viss eftersläpning gällande befolkningsstatistiken. Därmed kan stor del av
kommunens befolkningsutveckling förklaras av färdigställandet av detta bostadsprojekt.

Även Stockholms län har ett positivt inflyttningsnetto, samt  ett positivt födelseöverskott. Skillnaden
jämfört med Salems kommun är att det i huvudsak är det positiva födelsenettot som förklarar
befolkningsutvecklingen för länet som helhet.
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Finansiella risker

Under januari-mars 2022 hanterades alla finansiella risker i enlighet med de av fullmäktige beslutade
policyer.

För detaljerad beskrivning av kommunens verktyg för hantering av finansiella risker hänvisas till
årsredovisningen för år 2021 sidan 19, 23 och 24.

Ränterisk

Per den 31 mars 2022 var kommunens totala upplåning oförändrad jämfört med årsskiftet och
uppgick till 404,9 miljoner kronor. Under året planeras upplåningen att öka med ytterligare 200
miljoner kronor för finansiering av investeringar. Det nya lånet och stigande indikativa räntor tyder på
högre räntekostnader redan från och med 2022.

Upplåningen löper både med fast och rörlig ränta. Per balansdagen uppgick den genomsnittliga
räntebindningstiden till 1,1 år (oförändrat jämfört med årsskiftet) och den genomsnittliga räntan
minskade till 0,10% jämfört med 0,17% i årsskiftet. En ökad ränta med en procentenhet skulle
medföra ökade kostnader på 4,0 miljoner kronor per år.

Marknadsrisk i finansiella placeringar
Per balansdagen låg pensionsportföljen inom de marknadriskslimiter som definieras för respektive
tillgångsslag i policyns riskhanteringsmodel:

● andelen aktier uppgick till 19% (37% i årsskiftet), den fick uppgå till maximalt 23% (40% i
årsskiftet) av portföljens värde.

● Svenska aktier uppgick till 30% (32% i årsskiftet) av aktieandelen, fick uppgå till maximalt
50% av aktieandelen.

Pensionsförpliktelser och förvaltning av pensionsmedel

Målen med förvaltningen av pensionsmedel är att:

● värdepappersportföljen på lång sikt ska finansiera kommunens pensionsförpliktelser.

● Värdepappersportföljen ska ha en snittavkastning justerad för inflation på minst 2% per år

under en femårsperiod.
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Redogörelse för kommunens pensionsförpliktelser och dess finansiering

Belopp i mnkr 2022-03-31 2021 2020 2019 2018

Pensionsförpliktelse

Total pensionsförpliktelse i balansräkning (A+B) 375,8 378,9 367,9 362,5 350,6

Avsättning inklusive särskild löneskatt (A) 146,1 146,1 128,8 116,9 94,9

Ansvarsförbindelse inklusive särskild löneskatt (B) 229,7 232,8 239,1 245,6 255,7

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring 17,1 17,1 17,7 15,4 15,4

Summa pensionsförpliktelser (C) 392,9 396,0 385,6 377,9 366,0

Förvaltade pensionsmedel (marknadsvärde)

Totalt pensionsförsäkringskapital 23,0 23,0 23,2 15,4 15,4

varav överskottsmedel 0,5 0,5 0,2

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel 140,8 147,4 124,4 92,3 81,2

varav nyinsättning under året 0,0 11,5 34,7 3,9 0,0

Summa förvaltade pensionsmedel (D) 163,8 170,4 147,6 107,7 96,6

Finansiering

Återlånade medel (C-D) 229,2 225,6 238,0 270,2 269,4

Konsolideringsgrad (D/C) 41,7% 43,0% 38,3% 28,5% 26,4%

Per den 31 mars 2022 minskade kommunens pensionsförpliktelser till 392,9 miljoner kronor (396,0 i
årsskiftet).

Under 2022 planeras det inte några nyinsättningar i portföljen. Per den 31 mars 2022 gick portföljens
värde ner till 140,8 (147,4) miljoner kronor. Därmed försämrades konsolideringsgraden, det vill säga
andelen av pensionsförpliktelser som täcks och finansieras av förvaltade pensionsmedel, till 41,7%
(43,0%).

Pensionsportföljen hade en snittavkastning justerad för inflation på 0,0 % per år under
femårsperioden april 2017 - mars 2022, vilket är 2,0% lägre  jämfört med placeringspolicyns
långsiktiga avkastningsmål på 2,0%. Ändå var den nominella vinsten från pensionsportföljen gynnsam
och uppgick till 11,5 miljoner kronor under femårsperioden.

Portföljens utveckling under januari-mars 2022
Bild: Söderberg & Partners
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Portföljens avkastning jämfört med index

2022-03-31 sedan 2021-12-31 2021-03-31 sedan 2020-12-31

Portföljens avkastning -4,4% 2,3%

Jämförelseindex avkastning -4,7% 3,6%

Differens 0,3% -1,3%

Kriget i Ukraina, globalt höga inflationssiffror och ränteuppgångar bidrog till att portföljens utfall blev

-6,6 miljoner kronor i första kvartalet 2022, eller -4,4%, vilket är 0,3% bättre än det sammansatta

jämförelseindex, som minskade med -4,7%.

För helår 2022 uppvisar portföljens prognos en negativ avvikelse mot budget om -5,8 miljoner

kronor. Analysen visar dock att spridningen mellan de möjliga utfallen är stor: den årliga avkastningen

per den 2022-12-31 kan befinna sig i intervallen mellan -9,4% till +2,9%.

Händelser av väsentlig betydelse

● Krisledningsnämnden och kommunens krisledningsgrupp är fortsatt aktiverade dels utifrån
den fortsatta coronapandemin men framför allt till följd av händelseutvecklingen i Ukraina.

● Arbete inför de allmänna valen till hösten har påbörjats.

● Ett skolprojekt är påbörjat i samarbete mellan socialförvaltningen och barn- och
utbildningsförvaltningen som syftar till ökad skolnärvaro.

● Socialnämnden beslutade i december 2021 att personal som rekryteras till Hemtjänsten ska
vara vaccinerade mot covid-19. Beslutet har till viss del påverkat möjligheten att rekrytera
personal.

● Inom kultur- och fritidsförvaltningen genomfördes en rad aktiviteter för barn och unga under
sportlovet ex bio, teaterföreställning, pyssel, klappa djur, extra öppet på biblioteket mm

● Biblioteket har med stöd från Kulturrådet fortsatt med uppsökande verksamhet för barn,
unga och äldre, med syfte att öka tillgängligheten.

● En del av Rönninge centrum har utmärkts som Tibells plats, platsen har färdigställts med en
sten som har information om Wilhelmina af Tibell (f. 1814). Wilhelmina af Tibell är mest känd
som författare, men var även engagerad i Salems modernisering och såg till att järnvägen
drogs genom området med en egen hållplats, Rönninge station.
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Utvärdering av god ekonomisk hushållning

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. Utifrån den bedömning som har gjorts vid

uppföljning per mars har kommunen goda förutsättningar för att uppnå en god ekonomisk

hushållning för helåret 2022.

Mål 6 Lärande miljö. Här erhålls mätvärden först vid delårsrapport per juli. Under förra året gick

resultatet upp mot tidigare år och där stödbehoven har varit större har skolorna satt in resurser för

att stötta eleverna extra. Utifrån det bedöms skolan ha goda förutsättningar för att erhålla ett

godkänt resultat.

Mål 7 Attraktiv arbetsgivare. Utifrån de mätningar som gjorts på årets första månader finns goda

möjligheter till att målet för attraktiv arbetsgivare ska kunna uppnås. Andelen tillsvidareanställda,

rekryteringsförmåga ligger inom godkända nivåer, andelen sjukskrivna har dock ökat något från

föregående år.

Mål 8 Konkurrenskraftig skattesats. Kommunalskatten har sänkts med 0,25% mot föregående år och
blivit 19,42% som är 0.35% lägre än indikatormålvärdet (19,77%) . Detta bedöms ge en
konkurrenskraftig skattesats och är lägre än genomsnittet för övriga Södertörn, därmed är målet
uppnått.

Mål 9 Stabil ekonomi. Kommunen mäter att de långfristiga skulderna exklusive VA per invånare är
lägre än riktmärket för Stockholms län. Salems beräknade låneskuld per invånare i slutet av år 2022
är 27 500 kronor vilket är bättre än Stockholms läns snitt som var 27 850 kronor (senast kända värde
avser år 2020).

I målet för Stabil ekonomi mäts även hur stort resultatet, exklusive VA -och jämförelsestörande
poster, är i förhållande till kommunens skatter och bidrag. Målet ligger på 1,5%, och prognostiserade
resultat ligger på 2,4%.

Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning

Resultatutveckling

Efter tre år av starka resultat prognostiseras årets resultat till 23,5 miljoner kronor som motsvarar
2,1% av skatter och bidrag  (inklusive VA och jämförelsestörande poster).

Det prognostiserade resultatet är mycket lägre än snittet för de  senaste 5 åren (dryg 44 miljoner
kronor) och anledningen till detta är de ökade verksamhetskostnaderna som har blivit svårare att
parera med skatteintäktsutvecklingen.

Kommunens ambition är att resultatnivån (exklusive VA och jämförelsestörande poster) ska vara
minst 1,5% i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag. Årets prognostiserade resultat (exklusive
VA och jämförelsestörande poster) beräknas till 2,4% av skatter och bidrag.
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Kommunens resultat efter balanskravsjusteringar beräknas uppgå till 31,3 miljoner kronor och
därmed uppfyller kommunen kommunallagens krav på en ekonomi i balans vid årsbokslutet. Se
rubriken ”Balanskravsresultat” för fördjupad information.

Väsentliga budgetavvikelser per nämnd
En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att kommunens nämnder klarar av
att bedriva verksamhet inom givna budgetramar.

Av nämndernas redovisning visar periodens avvikelse mot budget positiva värden hos samtliga
nämnder.  För helåret har två nämnder rapporterat in prognoser med negativa avvikelser, vilket
innebär signaler att nämnderna har svårigheter att klara årets uppdrag. Det avser Barn- och
utbildningsnämnden samt Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Det är av vikt att de nämnder
som visar negativa prognoser har åtgärder för att underskotten ska minskas till årsskiftet. Negativa
resultat i nämndernas verksamheter innebär en stor riskfaktor för kommande års
verksamhetskostnader. Totalt sett visar prognosen för nämndernas verksamhet en negativ avvikelse
om 1,9 miljoner kronor mot årets budget.

Totalt sett är kommunens prognos en positiv avvikelse med 1,3 miljoner kronor och årets resultat i
förhållande till skatter och bidrag är 2,1% för helheten och 2,4% vid en jämförelse mot det mål på
1,5% som kommunen har som målsättning.
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Kommunstyrelsens förvaltning har för perioden en positiv avvikelse  med 2,7 miljoner kronor och
prognosen för helåret beräknas till en ingen avvikelse mot budget.
För perioden består den positiva avvikelsen av att endast en liten del av de medel som finns till
förfogande har använts. Därutöver finns vakanser samt att vissa poster är svåra att beräkna när under
året de kommer uppstå.
Prognosen för kommunstyrelsen är att samtliga enheter beräknar att klara verksamheten inom de
budgetramar som är beslutade.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen exklusive VA och markförsäljning redovisar för perioden
en positiv avvikelse om 0,5 miljoner kronor. För helåret beräknas en negativ avvikelse mot budget om
0,3 miljoner kronor.
För perioden består avvikelsen av lägre lönekostnader samt att vissa typer av driftkostnader inte
kommer linjärt över året.
Prognosen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på -0,3 miljoner kronor avser högre
förväntade kostnader för vinterväghållning och halkbekämpning för kommande vinter.

Bygg- och miljönämndens avvikelse för perioden är 0,5 miljoner kronor och prognosen uppvisar
ingen avvikelse mot budget.

Kultur- och fritidsnämnden har en positiv avvikelse för perioden om 0,3 miljoner kronor och för
helåret beräknas en positiv avvikelse mot budget med 0,1 miljoner kronor. Avvikelsen hänförs till de
vakanser som funnits under första kvartalet.

Barn- och utbildningsnämnden har för perioden en positiv avvikelse med 2,2 miljoner kronor.
Prognosen för helåret beräknas till en negativ avvikelse mot budget om 8,6 miljoner kronor.
Den positiva avvikelsen för perioden beror på att kostnaden för köpta platser är lägre än budget.
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För helåret beror avvikelsen på
- färre sålda platser inom förskola (- en miljon kronor)
- färre elever och höga personalkostnader på Nytorpsskolan (- en miljon kronor). Inom

grundskolan finns positiv prognos avseende volymer som delvis täcker Nytorpsskolans
negativa avvikelse.

- höga personalkostnader på Salemskolan AST och Sär (-2,5 miljoner kronor),
- Rönninge gymnasium som fortfarande befinner sig i reformationsfas avseende programutbud

(-3,6 miljoner kronor) och att det är fler invånare i åldrarna 16-18 år som är inskrivna i
gymnasium (-en miljon kronor) mot vad som budgeterats.

Barn- och utbildningsnämnden har i sin delårsrapport beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att
återkomma med en fördjupad analys och förslag till åtgärder med anledning av det prognostiserade
resultatet till nämndsammanträdet i juni.

Socialnämnden har för perioden en positiv avvikelse med 0,2 miljoner kronor och prognosen visar
att nämnden förväntas klara en budget i balans.

För perioden finns väsentlig negativ avvikelse inom äldreomsorgen i egen regi (-2,8 miljoner kronor).
Detta täcks upp av positiva avvikelser inom övriga verksamheter, varav den största avser medel hos
central administration för robotisering.

För helåret finns både positiva och negativa avvikelser som tar ut varandra
- central administration (1,2 miljoner kronor). Avvikelsen avser de medel för robotisering som

inte kommer att nyttjas fullt ut för innevarande år, då processen är beroende av
e-tjänstplattformens införande.

- utförare inom Individ- och familjeomsorgen (1,3 miljoner kronor). Avvikelsen återfinns inom
arbetsmarknadsenheten och beror på att det finns vakanta tjänster.

- funktionsnedsättning i egen regi (-2,5 miljoner kronor). Avvikelsen avser området personlig
assistans som har ärenden där ersättningen från försäkringskassan inte täcker de kostnader
verksamheten har. Verksamheten ser över vilka möjligheter som finns att påverka storleken
på kostnadssidan.

Revisionsnämnden och överförmyndarnämnden har för perioden små avvikelser mot budget och för
överförmyndarnämnden prognostiseras en positiv avvikelse mot budget med 0,1 miljoner kronor
beroende på att det inte är lika många ärenden som utförs mot vad som finns i budget.

Finansförvaltning innehåller våra skatteintäkter samt våra kostnader för räntor, avskrivningar ,
kostnader för semesterlöneskuld och pensionskostnader Dessa poster har en positiv  avvikelse  med
3,8  miljoner kronor för perioden och prognosen bedöms till en positiv avvikelse om 10 miljoner
kronor.
Prognosen hänförs till högre skatter och bidrag (+14,7 miljoner) mot planerat beroende på
avräkningen avseende tidigare år och en större befolkning. Kommunen har också fått ersättning för
sjuklönekostnader som inte har varit budgeterade. Finansnettot beräknas visa negativ avvikelse med
5,8 miljoner baserat på att kommunens pensionsportfölj visar sämre utveckling jämfört med
årsskiftet.

De poster som inte ingår i 1,5%-målet avser de jämförelsestörande posterna som inte ska belasta
målet. Detta är intäkter och kostnader för exploateringsverksamheten under de faser som inte är
investeringsfaser. Till exempel förstudier, planering, upprättande av detaljplaner.  I posten ovan ingår
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driftkostnader avseende exploateringsprojekt Salems centrum, Södra Hallsta och Rönninge
kungsgård samt återföringar av avsättningar för Södra Skyttorp och Södra Vitsippan.

Investeringar och dess finansiering

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

Årets prognostiserade investeringar förväntas bli närmare 330,5 miljoner kronor och inkluderar en av
kommunens största investeringar som är Fågelsången (en ny skola och idrottshall). Projektet startade
försenat år 2020 och beräknas bli färdigt under år 2024. En stor del av investeringen ligger under
2022.

Kommunens långfristiga skuld beräknas öka kraftigt med anledning av att kommunen befinner sig i
en intensiv investeringsfas.  Självfinansieringsgraden beräknas försvagas kraftigt och därmed ökar
skuldsättningsgraden. På längre sikt prognostiseras investeringar på mer normala nivåer, vilket
innebär att självfinansieringsgraden förstärks.

I tabellen visas investeringarna exklusive de som avser exploateringsområden.

Per mars månad har 57,2 miljoner av periodens budget om 79 miljoner använts avseende
investeringar. En avvikelse på 22,4 miljoner kronor. Det projekt som för perioden förbrukat mest
medel har varit Fågelsångens skola och idrottshall (54,9 miljoner kronor).

För helåret beräknas avvikelsen hamna på -7,5 miljoner kronor.  Största avvikelsen avser
Fågelsångens skola med -25,5 miljoner och beror på ny prognos för byggnationen.

Pensionsskuldens utveckling
Pensionsskulden beräknas uppgå till 396 miljoner kronor (inklusive ansvarsförpliktelser och den del
som är tryggad av pensionsförsäkringar), vilket är samma som förra året. Pensionsskulden förväntas
öka med lite högre takt from år 2023 enligt aktuell prognos. Uppdaterat livslängdsantagande är en av
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faktorerna som påverkar ökningen av pensionsskulden. Ett nytt pensionsavtal är på väg att införas
från och med år 2024, vilket innebär mer avgiftsbaserat ålderspension och utvecklingen av
pensionsskulden kan dämpas. Kommunen kommer att få den första pensionsskuldsprognosen utifrån
det nya avtal efter sommaren.
Utredningsgraden på pensionsskulden är 97%.

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

Kommunen har sedan balanskravets införandet år 2000, uppfyllt balanskravet, och det finns således
inte något underskott att återställa. Kommunens resultatutjämningsreserv uppgår till 80 miljoner
kronor.

Årets prognostiserade balanskravsresultat är positivt och uppgår till 31,3 miljoner kronor (40,4),
vilket därmed lever upp till lagens krav. Jämfört mot tidigare år är balanskravsresultatet lägre på
grund av kommunens ökade  nettokostnader för verksamheterna.

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

● Det finns inte något historiskt underskott att återställa.
● Prognostiserat resultat innehåller orealiserade förluster i värdepapper på 7,8 miljoner kronor

som återförts.
● Det finns ingen planerad reservering till resultatutjämningsreserven, då nuvarande nivå på

resultatutjämningsreserven anses vara tillräcklig (80 miljoner kronor).
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Balanskravsutredning för prognostiserat resultat i årsbokslut 2022,  mnkr

Väsentliga personalförhållanden

Antalet anställda den 31 mars år 2022 är 1 511 vilket är två färre än föregående år  (år 2021; 1 513

personer), varav 940 (928) tillsvidareanställda. Omräknat till årsarbetare uppgår det till 890 (865

årsarbetare), avseende tillsvidareanställda. En förklaring till förändringen är det pågående arbetet

med att införa heltid som norm framförallt inom Socialförvaltningen där en stor del av fokuset ligger

på att minska antalet visstidsanställda till förmån för högre sysselsättningsgrader för befintliga

medarbetare.

Antal anställda är i stort sett oförändrat jämfört med föregående år.  Första kvartalet 2022 slutade 67

personer, varav 40 tillsvidareanställda vilket får ses som en normal personalomsättning.

Sjukfrånvaron januari till mars för tillsvidareanställda och månadsavlönade var i snitt 11.4 % första

kvartalet 2022 vilket är något högre än samma period 2021 (8,3%) men  i stort sett är identiskt med

samma period 2020 vilket kan tolkas som att Coronaeffekten med lägre generellt sjukfrånvaro avtagit

något och att man nu är mer normalt frånvarande från arbetet.

Förväntad utveckling

Enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR, är prognosen för den svenska konjunkturen en markant

förbättring avseende år 2021. Utvecklingen påverkas dock av hur smittspridningen utvecklas samt

hur vaccinationerna fortskrider och därmed vilka restriktioner som kommer att gälla framöver.

Ökningen av BNP för år 2022 är förhållandevis hög och det beror på följdeffekter av den branta

uppgången som skedde år 2021. Det är bland annat ökningen av antalet arbetade timmar i och med

att sysselsättningen återgår till hur det såg ut innan pandemin inom bland annat tjänstesektorn.

Antalet arbetslösa beräknas vara fortsatt högt under 2022 för att sjunka under år 2023.

De svenska offentliga finanserna förblir starka också efter pandemin, trots lågkonjunkturen och
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omfattande krisåtgärder. Detta innebär att det finanspolitiska utrymmet i mindre grad än i många

andra länder begränsas av det senaste årets utveckling. Vi ser större skuldökningar i vår omvärld.

Kommunens befolkningsprognos visar på en fortsatt befolkningstillväxt, utfallet för år 2021 visar på

en folkökning om 1,7%, som kan jämföras mot Stockholm regionens ökning på 1,0%. Till år 2030

prognostiseras Salems befolkning öka till 19 799 personer och den största ökningen beräknas under

år 2025-2026 i samband med nybyggnationer i Salem C, Södra Hallsta och Söderby Gärde.

I prognosen ses en ökning av antalet personer i de flesta åldrar, vilket innebär en ökad efterfrågan på

olika former av samhällsservice, som till exempel förskola, skola och äldreomsorg.

Verksamhetens nettokostnader förväntas öka med i snitt 3,5% per år fram till år 2025 och

skatteintäkterna med drygt 3,3%, vilket kommer att försvaga resultatet och kan skapa en obalans

mellan intäkter och kostnader på längre sikt. På kort sikt har kommunen en planerad central buffert

för att möta kostnadsökningar som kan uppkomma med anledning av förändringar i volymer och

andra oförutsedda kostnader. Kostnaderna för avskrivningar beräknas öka med närmare 44% under

den fyraårsperioden (år 2022 till 2025) om planerade investeringar genomförs. Utrymmet för

självfinansiering av investeringar räcker inte till och den långfristiga låneskulden kommer att öka

markant under år 2023, men räknas ändå kunna hålla sig nästan lika eller lite lägre än Stockholm läns

snitt i slutet av planperioden. Resultat i förhållande till skatter och bidrag planeras till 1,5 procent

framöver förutom år 2025 (1%). Under år 2024 och framöver beräknas  intäkter från exploateringar,

vilket kommer att förstärka likviditet och hålla belåningen nere. Soliditeten väntas dock fortsatt vara

god även om den sjunker något under kommande åren.
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Ekonomiska sammanställningar

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciperna och beräkningsmetoderna har varit oförändrade jämfört med den senaste
årsredovisningen.
För tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen för år 2021 sidan 40.

Resultaträkning

* För 2022 års budget finns det följande kommunfullmäktiges beslut, totalt 22 213 tusen kronor:

● Budget 2021 (KF §48 daterad 2021-11-25) 23 289 tusen kronor.

● Överföring av -1 076 tusen kronor från 2021 till 2022 års driftbudget (KF §7 daterat

2022-04-28). Överföringen avser de kommunala grundskolornas överskott (675 tusen kronor)

och förskolornas överskott (401 tusen kronor) i 2021 års resultatet.
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Balansräkning
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Driftredovisning

* För budget för år 2022 finns det fullmäktiges beslut, som är specificerade under resultaträkningen.
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** Justeringsposter består delvis av tillägg av de verksamhetens intäkter och kostnader som

redovisas centralt inom finansenheten; och delvis av avdrag av de poster som finns inom nämnder,

men ej är hänförbara till verksamhetens intäkter och kostnader i resultaträkningen.
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Investeringsredovisning

*Investeringsbudget 2022 inkluderar beslutade (KF §7 april 2022) överföringar från år 2021:
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Investeringsredovisning med större* projekt särredovisade

* Som större investeringsprojekt har de investeringsprojekt definierats, som har 3 miljoner kronor

eller mer i budget och/eller i prognos för år 2022.
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Bilaga

Exploateringsredovisning

Exploateringsredovisning har avgränsats till investeringsinkomster och -utgifter från VA-verksamhet

och kommunala gator samt utgifter och inkomster från tomtförsäljning. Driftkostnader och -intäkter

avseende förstudier och planering ingår inte i tabellen.

Under januari-mars 2022 uppgick nettoutgifter för exploateringar till -3,9 miljoner kronor, varav -3,6

miljoner kronor avsåg gatuanläggning i Karlskronaviken.
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

Nr. 9

 § X KS/2022:5 

Mål- och budget 2023-2025 för Salems kommun

I förslaget till budget, se tjänsteskrivelsens bilaga 1 Mål och budget 2023 samt ekonomisk 
plan 2024-2025, bedöms kommunen, givet dagens skattesatser på Södertörn, uppnå 
övergripande mål 8 “Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på 
Södertörn” samtliga år eftersom skattesatsen föreslås lämnas oförändrad. Däremot bedöms 
övergripande mål 9 “Salems kommun ska ha en stabil ekonomi” uppnås för år 2023 och 2024 
men beräknas i dagsläget inte nås för år 2025. För år 2025 ligger målet på ca 1 % av skatter 
och bidrag. Vanligt är att sista året i planperioden stärks (genom aktiva åtgärder och positiv 
ekonomisk utveckling) under de första två åren och landar inom kommunens målsättning för 
stabil ekonomi.

I budgeten finns KS/KF till förfogande som en buffert för varje år under 2023-2025 om 
skatteunderlaget försämras mot de prognoser SKR lämnat nu på våren samt för att möta 
eventuella volymförändringar som kan komma under budgetåret. Ny prognos kommer i 
augusti. 

Ordförandens förslag till beslut

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

2023-2025 enligt bilaga Mål och budget 2023 samt ekonomisk plan 2024-2025.

2. Kommunfullmäktige antar investeringsramar för 2023-2025 enligt bilaga Mål och 
budget 2023 samt ekonomisk plan 2024-2025. 

3. Kommunfullmäktige fastställer övergripande mål för budget- och planperioden 2023-
2025 enligt bilaga Mål och budget 2023 samt ekonomisk plan 2024-2025. 

______________________

Sändlista
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsens ordförande ORDFÖRANDEFÖRSLAG

Kommunstyrelsen

Förslag till budget 2023-2025

“Stabilt i en osäker tid”

Alliansens förslag till budget de kommande tre åren presenteras.

Sammanfattning

Salems ekonomi står stabil i en orolig tid. Alliansens budgetstrategi för de
kommande tre åren ger oförändrad skatt, satsningar på klimatkompetens och
arbetet mot psykisk ohälsa. Överskottsmålet på 1,5 % hålls år 2023 och 2024. För
år 2025 beräknas resultatet något lägre (1 %).

Utmaningar runt om oss

Coronan finns fortfarande i vårt samhälle och Putins invasion av Ukraina påverkar
oss på många sätt. Effekterna blir bl.a att kostnadsökningar kommer att påverka
våra verksamheter.

SKR cirkulär 22:15 datum 2020428

Det råder fortsatt osäkerhet kring arbetslöshetssiffror, utvecklingen är svår att spå
just nu. Vi kan inte utesluta en kostnadsökning på försörjningsstödet längre fram,
knutet just till arbetslöshetssiffrorna.

Post: Salems kommun, 144 80 Rönninge Telefon: 08-532 598 00 E-post: info@salem.se Org nr: 212000-2874

Besök: Säby Torg 16, Salem Fax: 08-532 598 87 Webb: www.salem.se Bankgiro: 210-9569
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Skatteunderlag prognosen - SKL

Prognosen för skatteintäkter är god, dock finns här ett orosmoln kring
utvecklingen. Vi ser ett ökat invånarantal framöver, dock är färdigställande av våra
byggprojekt viktigt för att möta framtida behov p.g.a. detta.

Alliansens budget planeras utifrån faktiska förutsättningar. Eventuella statliga,
tillfälliga bidrag till kommunerna går ej att förutse och ska då ej heller ses som en
del i kommunens löpande ekonomiska cykel.

Budgetprocessen, med beslut om rambudget i juni som fördelas ut av nämnderna
i september-oktober, följt av finansieringsbudget i november med beslut om
skattesats m.m, har fallit väl ut. Vi kan se att det fortfarande finns en del mindre
förbättringsmöjligheter i budgetprocessen, då främst en kommunikativ del
gällande belysning av de utmaningar inom eget område som finns. Detta samtidigt
som nämnderna har ett ansvar för att kostnaderna hålls inom tilldelade ramar och
ett ansvar för att prioritera mellan de satsningar de ser verksamheten kräver.

Post: Salems kommun, 144 80 Rönninge Telefon: 08-532 598 00 E-post: info@salem.se Org nr: 212000-2874
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Strategin för 2023-2025

Alliansens strategi är i korthet följande:

● Oförändrad skatt under perioden
● Lönepåslag på 2%, därtill ett påslag för volymer och priskompensation för

kostnadsökningar
● Anslagsökningar framför allt inom klimatarbetet och arbetet mot psykisk

ohälsa för våra unga.
● “Salems stadskärna”, Södra Hallsta, Södra Ekdalen m.fl. områden

fortskrider.
● Fågelsångens skola fortsätter ta form och tas i bruk något försenad  till

höstterminen 2024
● Avsiktsförklaring gällande sim- och sporthallen väntas ske under perioden.

Låneskuld per invånare ska maximalt uppgå till genomsnittet för
Stockholmsregionens kommuner. Dock kommer en ökning utöver genomsnittet
behöva ske under några år då det görs stora och viktiga investeringar. Ett exempel
är Fågelsångens skola som är en investering på drygt 500 mnkr och  fr.o.m. 2025
ger en avskrivningskostnad på helår med ca 15 mnkr. Det ger en stor påverkan på
driftsekonomin, men är hanterbart med god framförhållning.

År Resultat efter
jämförelse-
störande poster

Resultat i andel av
skatter och bidrag

Måluppfyllelse

2023 17,1 mnkr 1,5 %

2024 17,7 mnkr 1,5 %

2025 12,1 mnkr 1 %

Strategin medför att det finns en central buffert för att hantera kostnadsökningar
och upprätthålla en beredskap för sämre tider.  Vi kan se att den centrala
bufferten blir extra viktig nu framöver då det råder hög osäkerhet i
världsekonomin.

Buffertens storlek är för de kommande åren enligt följande: År 2023 = 16,2 mnkr,
år 2024 =  17,6 mnkr samt år 2025 = 9,1 mnkr.

Post: Salems kommun, 144 80 Rönninge Telefon: 08-532 598 00 E-post: info@salem.se Org nr: 212000-2874
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Uppräkningar och extra anslag

Uppräkningar
Uppräkningar för ökade lönekostnader och ökade priser sker och samtliga
verksamheter tilldelas kompensation för ökade volymer och ökad befolkning.
Viktigt att notera är att Salems kommun systematiskt har tagit dessa höjningar
genom åren, detta skiljer oss från många kommuner i stockholm län.

Extra medel till prioriterade satsningar

Hållbarhetsstrateg: 700.000 kr, år 2023 och 2024.
Hållbarhetsstrateg på 100 % anställning. För att fortsätta ett offensivt klimatarbete
så tillförs medel till kommunstyrelseförvaltningen.

Klimatkompetens: 500.000 kr år 2023
Kompetenshöjande insatser för organisationen inom klimatarbetet, utbildning, etc.
Tillförs kommunstyrelseförvaltningen.

Hållbarhetskommunikation: 100.000 kr år 2023
Ökad information kring energirådgivning, återvinning, etc, för våra invånare.
Tillförs kommunstyrelseförvaltningen.

Psykisk ohälsa: 500.000 kr år 2023,
Arbete och insatser mot psykisk ohälsa ska prioriteras. Detta kan ske i samarbete
med andra förvaltningar. Tillförs socialförvaltningen.

Språkutveckling: 150.000 kr år 2023, 2024.
Satsning på utökad språkförståelse riktad till våra elever. Biblioteket ses som en
viktig del i detta. Tillförs kultur- och fritidsförvaltningen.

Gymnasieskolan: 1.000.000 kr år 2023
För att möta upp de svängningar som skett i volymer avseende gymnasieelever.
Tillförs barn- och utbildningsförvaltningen.

Språkhandledning: 1.000.000 kr år 2023-år 2025
Hantera de krav på handledning som finns gällande språk.
Tillförs barn- och utbildningsförvaltningen.

Post: Salems kommun, 144 80 Rönninge Telefon: 08-532 598 00 E-post: info@salem.se Org nr: 212000-2874
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Bygg och investeringsplaner

Byggnationen av Fågelsångens skola fortskrider. Förseningar samt fördyring har
aviserats och en förstärkt budget har tilldelats för byggnationen. Förvaltningarna
bedömer att skolan ska kunna invigas och starta undervisningen i samband med
höstterminsstarten 2024.

Projektet “Salems stadskärna” är ett projekt som går in i en ny fas, avtal med tre
exploatörer är klara och vi går nu in i nästa fas. Detaljplanen går ut på samråd Q2
2023, granskning Q2 2024 samt laga kraft Q4 2024 (enligt prognos).

Byggprojekt i vår kommun som Södra Hallsta fortsätter, Södra Ekdalen lika så.
Rönninge Kungsgårdsplanen går framåt, efter utredning av arkeologiska fynd kan
planeringen fortsätta under planperioden. Söderby gärde 2.0 är ett projekt som
ligger framöver.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar enligt Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2022-05-18.

Rickard Livén
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Kommunstyrelseförvaltningen
Siv Jönsson Westerlund
Ekonomichef

Kommunstyrelsen

Mål och budget 2023 samt ekonomisk plan 2024-2025

Förslag till beslut

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

2023-2025 enligt bilaga Mål och budget 2023 samt ekonomisk plan 2024-2025.

2. Kommunfullmäktige antar investeringsramar för 2023-2025 enligt bilaga Mål och
budget 2023 samt ekonomisk plan 2024-2025.

3. Kommunfullmäktige fastställer övergripande mål för budget- och planperioden
2023-2025 enligt bilaga Mål och budget 2023 samt ekonomisk plan 2024-2025.

Sammanfattning av ärendet

Efter beredning av underlag för Mål och budget 2023 samt ekonomisk plan 2024-2025
med den politiska majoriteten föreslås nedanstående resultatnivåer.

(mnkr) 2023 2024 2025
Resultat exkl VA och jämförelsestörande efter beredning 17,1 17,7 12,2

I förslaget till budget, se bilaga 1 Mål och budget 2023 samt ekonomisk plan 2024-2025,
bedöms kommunen, givet dagens skattesatser på Södertörn, uppnå övergripande mål 8
“Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på Södertörn” samtliga år
eftersom skattesatsen föreslås lämnas oförändrad. Däremot bedöms övergripande mål 9
“Salems kommun ska ha en stabil ekonomi” uppnås för år 2023 och 2024 men beräknas i
dagsläget inte nås för år 2025. För år 2025 ligger målet på ca 1 % av skatter och bidrag.
Vanligt är att sista året i planperioden stärks (genom aktiva åtgärder och positiv
ekonomisk utveckling) under de första två åren och landar inom kommunens målsättning
för stabil ekonomi.

I budgeten finns KS/KF till förfogande som en buffert för varje år under 2023-2025 om
skatteunderlaget försämras mot de prognoser SKR lämnat nu på våren samt för att möta
eventuella volymförändringar som kan komma under budgetåret. Ny prognos kommer i
augusti.

Inledning

SKR:s cirkulär 22:15 daterat 20220428 och ekonomirapporten maj 2022 ligger till grund
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för ekonomienhetens beräkningar över kommunens skatte- och bidragsintäkter för
2022-2025.

I beräkningarna har hänsyn tagits till den befolkningsprognos som gjordes i februari 2022.
Befolkningsprognosen baseras i sin tur på det bostadsbyggande kommunen planerar för
med stöd av beslutad översiktsplan.

Sveriges ekonomiska utveckling
Källa: SKR cirkulär 22:15 april, ekonomirapporten  maj 2022

Under år 2022 har inflationen tagit fart. Det är bland annat höga energipriser, i synnerhet
på olja och el, som väntas bestå året ut. Inflationen beräknas hamna över fem procent
som ett snitt över helåret. Inflationen beräknas gradvis att sjunka när energiprisernas
bidrag till inflationen mattas av.
Förutom en hög inflation beräknas att löneökningarna kommer att bli högre än vad som
antagits i SKR:s tidigare prognoser.
Räntorna som nu börjar röra på sig uppåt beräknas fortsätta höjas hos många
centralbanker. Inflations- och ränteuppgången kommer att ha betydande åtstramande
effekter på världsekonomin både i år och för kommande år. Detta är en motkraft till den
återhämtning många länder just nu ännu har efter pandemin.
Rysslands invasion av Ukraina är ytterligare en faktor som präglar utvecklingen. Kriget är
starkt bidragande till den senaste tidens energi- och råvaruprisinflation. Kriget höjer också
osäkerheten vad gäller den ekonomiska utvecklingen framöver.

Trots dessa globala faktorer pekar prognosen mot en fortsatt återhämtning av den
svenska konjunkturen 2022 och 2023. Kriget i Ukraina bedöms inte ge några stora
negativa effekter på den inhemska efterfrågan i Sverige.
Återhämtningen för arbetsmarknaden beräknas kunna fortgå - trots globala risker, hög
inflation och stigande räntor. När det gäller sysselsättningen finns ännu lite att hämta igen
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efter den lågkonjunktur som pandemin och restriktioner medförde. Särskilt delar av
tjänstesektorn kommer att kunna stärkas rejält i år, vilket gynnar inhemsk efterfrågan och
jobben i Sverige. Detta kommer att driva upp antalet arbetade timmar, vilket gynnar
lönesumman och det kommunala skatteunderlaget. Andelen arbetslösa sjunker 2023
under 7,5 procent, vilket är SKR:s uppskattning av jämviktsarbetslösheten. Tillväxten för
år 2024 och 2025 är måttlig för både arbetsinsatsen (timmar) och för BNP.

Kommunsektorns ekonomiska utveckling
Källa: SKR cirkulär 22:15 april, ekonomirapporten  maj 2022

Även år 2021 blev ett starkt år för kommunerna med höga resultatnivåer. Återhämtningen

har varit snabbare än väntat och även de finansiella intäkter har varit högre till följd av en

positiv börsutveckling. Nu får kommunerna ställa om för att ta hand om konsekvenserna

av kriget i Ukraina. Stora flyktingrörelser, ett osäkert säkerhetsläge, stora prisökningar på

bland annat energi och livsmedel, höga pensionskostnader och en osäker

samhällsekonomisk utveckling präglar budgetarbetet inför 2023.

Intäktsökningarna kommer att bli låga i reala termer under de närmaste åren samtidigt

som det finns utmaningar i kompetensförsörjningen, behovet av äldreomsorg ökar

markant och låneskulderna förväntas öka. Svårigheterna för de kommande åren är att de

ökade skatteintäkterna kommer att ätas upp av högre löneökningar och högre inflation.

Pensionskostnaderna är en post som kommer att öka under 2023 beroende på hög

inflation och ökat prisbasbelopp, men det är även höjda avgifter i det nya

pensionsavtalet.

Prognostiserade skatter och bidrag 2023 - 2025 för Salems kommun

I prognosen ingår den befolkningsökning som prognostiserats för kommunen. Skatter och
bidrag beräknas på den befolkning kommunen förväntas ha den 1 november året innan
budget-/planåren.
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Skatteintäkter och statliga bidrag ökar även rejält för år 2023 (4,6 %, vilket motsvarar 50
miljoner kronor) i jämförelse mot 2022 års budgeterade skatteintäkter och bidrag.
Befolkningsökningen beräknas också lite högre än normalt för år 2023 och under
planperioden. SKR räknar med en ökning kring 5,0 % av skatteunderlagsprognosen för år
2023 och 3,7 % för år 2024 och 3,6 % för år 2025.

För att belysa känsligheten i den befolkningsökning som prognostiseras kan nämnas
följande exempel:

Känslighetsanalys 2023 2024 2025
Antal invånare den 1 november året före
verksamhetsåret; 33 % lägre befolkningsökning varje
enskilt år

17 296 17 442 17 569

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

Ramar för åren 2023 - 2025 - Driftbudget

I ramarna har budgeten för år 2022 varit ingångsvärde och därefter har volymer
beräknats utifrån prognostiserade förändringar i befolkningen i olika åldersgrupper.
Resultatet för kommunen ligger för år 2023 och 2024 på 1,5 % av skatter och bidrag. För
år 2025 är resultatet 1 %. Osäkerheter för det sista året är något högre, samtidigt som vi
vet att kommunen har full effekt av kapitalkostnader för den då nybyggda skolan som
belastar resultatet hårt.

(mnkr) 2023 2024 2025
Resultat exkl VA och jämförelsestörande efter beredning 17,1 17,7 12,2
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Volymer

Befolkningen har ökat under år 2020-2021, och bedömningen för kommande år är
fortsatt ökningar men inte lika kraftigt för de två närmaste åren som det sista året i
planeringsperioden 2025 (319 personer enligt prognos under februari 2022). Det gör att
volymtilldelningen för perioden växlar från 7,2 miljoner år 2023 till 9,6 miljoner år 2024
och 15,7 miljoner år 2025.  Att volymerna är så stora för år 2025 är att antalet personer
över 80 år ökar kraftigt i befolkningsprognosen.
De flesta nämnder har därmed fått måttliga volymtilldelningar under budget -och
planperioden. Störst tilldelning av volymmedel har socialnämnden fått främst då antalet
äldre personer beräknas öka kraftigt under budgetperioden (2023 med 6,3 miljoner, år
2024 med 7,7 miljoner och år 2025 med 7,4 miljoner. För barn- och utbildningsnämnden
ses minskad volymtilldelningar för de första två åren med anledning av ett nästan stabilt
antal barn- och ungdomar i åldrarna 6-19 år. Nämndens budgetram har justerats med ett
minusbelopp (ca en miljon) avseende år 2023-2024, och en måttlig utveckling med
volymtilldelningar för år 2025 med ca 2,5 miljoner.

Kompensation för löne- och prisökningar

I ramarna ingår kompensation för löneökningar med 2 procent och därutöver har pris-
och avtalskompensation getts med 2 procent. Det innebär en pris- och löneuppräkning på
i snitt 1,9 procent.

Effekter av tidigare beslut

I budgeten är effekter av redan fattade beslut inräknade. Det gäller till exempel de
driftkostnadskonsekvenser som blir av en investering.

Politiska prioriteringar

De prioriteringar som gjorts är framförallt medel till barn- och utbildningsnämnden
avseende studiehandledning till nyanlända elever (ram-ökning) och en engångssatsning
på gymnasieelever. Därutöver förstärks budgeten med tidsbegränsade anslag avseende
klimat- och hållbarhetsarbete samt insatser mot psykisk ohälsa.

Investeringar 2023-2025

I beredningen har särskilt beaktats kommande investeringsbehov avseende
verksamhetslokaler för förskola och skola samt sim- och idrottshallar. Behoven är
beräknade med befolkningsprognos och inriktningsbeslut för kommande översiktsplan
som grund. Kommunen befinner sig just nu i en investeringsexpansiv period.
Investeringarna uppgår till betydande belopp och ställer krav på prioritering för att inte
överstiga det lånebelopp per invånare kommunen har som vägledning vid beslut om
investeringsnivå. På kort sikt beräknas högre upplåning än normalt, men detta kommer
att jämnas ut efter planperioden när investeringsnivåerna kommer tillbaka till 80-90
miljoner per år. I budgeten fördelas investeringarna i två kategorier, de som avser årligen
återkommande potter och de som avser specifika investeringar.
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Investeringsvolymen som finns med i Mål och budget för 2023-2025 innebär en låneskuld
per invånare om ca 30 200  kronor vid utgången av ramperioden. Detta ska ställas i
relation till övergripande mål nummer nio, där det anges som indikator att långfristiga
skulder per invånare ska vara lika med, eller lägre, än föregående års länssnitt. Länssnittet
uppgick år 2020 till 27 850 kronor per invånare och vi kan anta att kommunens låneskuld
vid utgången av ramperioden sannolikt kommer att ligga så att kommunens mål kommer
att uppnås helt eller delvis.

Bland de större investeringarna märks de sista investeringsåren för Fågelsångens skola
och idrottshall, förskola i byggnaden K-huset och Säby sim- och idrottshall. Därtill kommer
medel för investeringspotten avseende fastighetsstrategi, som ska användas för planerat
underhålls- och reinvesteringar för att kommunens lokaler ska vara i ett gott skick. Totalt
finns investeringar motsvarande 486,5 miljoner i budgeten för år 2023-2025.

Samtliga investeringar för perioden återfinns i bilaga 1 - Investeringar 2023-2025 i Mål-
och budget 2023 samt ekonomisk plan 2024-2025.

God ekonomisk hushållning

Salems kommun har fyra mål för god ekonomisk hushållning, varav två
verksamhetsmässiga sådana (mål 6 och 7) samt två ekonomiska sådana (mål 8 och 9).

De verksamhetsmässiga målen lyder:
Övergripande mål 6 - Lärande miljö
“Salems förskolor och skolor ska erbjuda en lärande miljö som ger barn och elever goda
förutsättningar för att förvärva kunskaper och ta ansvar för sin framtida utveckling.
Eleverna ska nå en kunskapsnivå som ligger över genomsnittet i Stockholms län.”

Målet följs upp med två indikatorer
1. Barn och utbildningsnämndens mål för Lärande - ansvar och inflytande. Alla elever ska
ta ansvar för sitt eget lärande och uppleva att de har inflytande över den egna arbetet.
För grönt värde ska barn- och utbildningsnämndens mål vara uppnått. Gult: Nästan
uppfyllt mål. Rött: Ej uppfyllt.

2. Barn- och utbildningsnämndens mål för kunskapsnivå. Eleverna ska nå en kunskapsnivå
som ligger över genomsnittet i Stockholms län.
För grönt värde ska barn- och utbildningsnämndens mål vara uppnått. Gult: Nästan
uppfyllt mål. Rött: Ej uppfyllt.

Övergripande mål 7 - Attraktiv arbetsgivare
“Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare”

Målet följs upp med fyra indikatorer

1. Personal - avgångna tillsvidareanställda- Antal avgångna tillsvidareanställda, inkl
pensionsavgångar, månadsavlönade nuvarande år dividerat med antal tillsvidareanställda



TJÄNSTESKRIVELSE

2022-05-20
Dnr KS/2022:5

7 av 8

månadsavlönade föregående år. Salem ska ligga i nivå med eller under det senast kända
genomsnittet för Stockholms län. Kolada: N00216. För grönt värde ska Salems kommun ha
samma värde som Stockholms län eller lägre. Gult: Över genomsnittet för Stockholms län
med max 2 procentenheter. Rött: Över genomsnittet för Stockholms län med mer än 2
procentenheter.

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

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

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

De två av målen för god ekonomisk hushållning är finansiella mål för god ekonomisk
hushållning, vilka är vägledande i kommunens ram- och budgetprocess. Dessa är:

Övergripande mål 8 - Konkurrenskraftig skattesats
“Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på Södertörn”.
Målet följs upp med indikatorn skattesats.
För grönt värde: skattesats lika med eller lägre än Södertörnssnittet.

I förslaget till ramar för budget- och planperioden bedöms kommunen uppnå mål 8 åren
2022 - 2024 eftersom skattesatsen föreslås lämnas oförändrad. Den är för närvarande
19,67 jämfört med Södertörnskommunernas genomsnitt på 19,87 år 2021.

Övergripande mål 9 - Stabil ekonomi
“Salems kommun ska ha en stabil ekonomi”.
Målet följs upp med två indikatorer:
1. Resultat exklusive VA och jämförelsestörande poster i procent av skatter och bidrag
(viktning 60 %).
För grönt värde: resultat uppgående till 1,5 % eller högre.
Budgeterat resultat ligger på 1,5% för år 2023 och 2024 men på 1% för år 2025.

2. Långfristiga skulder per invånare (viktning 40 %).
För grönt värdet: lika med eller lägre än föregående års länssnitt. Indikatorn förväntas
kunna uppnås.

Mål 9 förväntas motsvara grönt för år 2023-2024, och gult för år 2025.

Förändringar av mål

Mål 4 Salems kommun ska erbjuda en av Stockholms läns bästa boendemiljöer.
En indikator “Bäst att leva Boende” (viktning 20 %) som är kopplad till målet föreslås tas
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bort och övriga två indikatorer viktas om från 40 % till 50 % vardera. Indikatorn “Bäst att
leva Boende” inhämtas från tidningen Fokus årliga mätning om jämförelser mellan
kommuner, dock förändras innehållet i indikatorn mellan åren och blir svår att påverka för
kommunen.

Mål 5a - Salems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö.
Målvärdet för indikatorn “Andelen fossilbränslefria personbilar” uppdateras enligt tidigare
beslut med att öka femton procentenheter för godkänt (grönt) samt tio procentenheter
för vardera gult och rött värde. Det nya målvärdet blir då 90 % för grönt, 65-89,9 % för
gult och 0-64,9 % för rött.

Mål 5b - Klimatarbetet i Salem innebär ett gemensamt ansvar för kommunen, dess
invånare och företagen och syftar till ett klimatneutralt Salem senast år 2045.
De indikatorer som är kopplade till målet år 2022 är aktiviteter som beräknas färdigställas
under 2022.

Under 2022 ska nya indikatorer arbetas fram och antas på klimatområdet under det nya
övergripande målet för klimat som antogs 2022.

Mats Bergström
Kommundirektör

Siv Jönsson Westerlund
Ekonomichef

Bilaga

1. Mål och budget 2023 samt ekonomisk plan 2024-2025
2. Remiss budgetramar 2023-2025 inklusive nämndernas remissvar

https://drive.google.com/file/d/1mXmL7umUCFiv52MLtBND4MSOO__U6XEu/view?usp=sharing


Mål och budget 2023
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Inledning

1.1. Vision

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

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

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

ekonomi.

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

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

nytänkande är värdeord för kommunens arbete.

1.2. Kommunens styrmodell

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

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

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

nivåerna i organisationen och bidrar därmed till ständig förbättring.

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

och lärande, Medarbetare samt Ekonomi.

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

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

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

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

övergripande mål.

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

nämndens verksamhetsområde. Nämndmålen beslutas av respektive nämnd som också kan

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

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

Även nämndernas mål följs upp med hjälp av sammanvägda indikatorer.

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

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

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

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

Det politiska ansvaret

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

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

rymma nämndernas verksamhet under budgetåret.

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för

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

samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders

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

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

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

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

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

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

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

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

nämndbudget.

Förvaltningarnas ansvar

Kommundirektören är chef över och leder förvaltningschefernas arbete med de

kommungemensamma frågorna. Kommundirektören är också förvaltningschef för

kommunstyrelseförvaltningen.

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

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

fördelning av nämndsbudgeten i en detaljbudget som innehåller en konteringsanvisning på

detaljnivå.

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

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

2. Mål för 2023-2025

Perspektiv - Medborgare

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

effektivitet skapa förtroende.
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Indikator/Indikatorer

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

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

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

Beskrivning: Tillgänglighet - Svar på frågan
Mäts med SCB:s medborgarundersökning. Frågan Hur tycker du att det fungerar att få svar på dina
frågor om kommunen och dess verksamheter.
Grönt - 60% eller mer av andelen svarande har varit positiva och angett Ganska bra eller mycket bra.
Gult - 41%-50% positiva svar. Rött - 0-40% positiva svar.

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

Stockholms län.

Indikator/Indikatorer

Beskrivning: Trygghet - Barn- och utbildningsnämndens mål

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

Grönt - 2 poäng Gult - 1 poäng Rött - 0 poäng
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Beskrivning: Trygghet - Kultur- och fritidsnämndens mål

Fritidsgårdar och fritidsfältare skapar en meningsfull fritid, vilket i sin tur skapar trygghet för

ungdomar och övriga medborgare.

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

Beskrivning: Trygghet - Ohälsotal Försäkringskassan (dagar)

Ohälsotal från Försäkringskassan (jämförelse Sthlms län)

Grönt - 2 dagar lägre än Sthlms genomsnitt på 17,3 eller lägre dvs 0-15,3 Gult - Mellan 1,9 dagar

lägre än genomsnitt Sthlm län och genomsnitt Sthlm län 15,4-17,3 Rött - 0,1 dagar högre än

genomsnitt Sthlm län eller mer = 17,4 eller högre

Beskrivning: Trygghet - Socialnämndens mål - individen i fokus

Socialnämndens verksamheter ska ha individen i fokus

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

Beskrivning: Trygghet - Trygg kommun (ranking i Sverige)

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

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

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

utvecklas.

Indikator/Indikatorer

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

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

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

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

Indikator/Indikatorer

Beskrivning: Bra att bo och leva i Salem
Mäts i SCB:s medborgarundersökning: Vad tycker du om din kommun som en plats att bo och leva
på? Grönt: 60% eller mer av andelen svarande har varit positiva och angett Ganska bra eller mycket
bra. Gult: 41%-50% positiva svar. Rött: 0-40% positiva svar.

Beskrivning: Rekommendera andra att flytta till vår kommun
Mäts i SCB:s medborgarundersökning: Kan du rekommendera andra som inte bor här i kommunen
att flytta hit? Grönt: 60% eller mer av andelen svarande har varit positiva och angett Ganska bra
eller mycket bra. Gult: 41%-50% positiva svar. Rött: 0-40% positiva svar.

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

Indikator/Indikatorer

Beskrivning: BoM - Sjöarnas hälsa och övergödning
Bygg- och miljönämndens målsättning är att kommunens tätortsnära sjöar och vattendrag ska
uppfylla EU:s vattendirektiv för god ekologisk och kemisk status år 2021
Grönt - Målet är uppfyllt = 2 Gult - Målet är delvis uppfyllt = 1 Rött - Målet är inte uppfyllt = 0

Beskrivning: MSB - Andelen fossilbränslefria personbilar 2023 (procent)
Andelen fossilbränslefria personbilar inom kommunförvaltningarna. Andelen räknas genom att ta
antalet personbilar med möjlighet att drivas av fossilfria bränslen som nyttjas inom alla
förvaltningar, dividerat med antalet personbilar totalt inom förvaltningarna. Grönt: 90 % - 100 %
fossilfria bilar Gult: 65% - 89,9% fossilfria bilar Rött: 0% - 64,9% fossilfria bilar

Beskrivning: MSB - Energiförbrukning
Energiförbrukningen ska minska med 20 procent från år 2021 till 2030.
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Grönt: 2,MSB´s energimål uppfyllt. Gult: 1,MSB´s energimål nära uppfyllt. Rött: 0, MSB´s energimål
ej uppfyllt.

Kommunens övergripande mål 5b - Klimatarbete
Klimatarbetet i Salem innebär ett gemensamt ansvar för kommunen, dess invånare och företagen
och syftar till ett klimatneutralt Salem senast år 2045.

Indikator/Indikatorer

Indikatorer beslutas separat under 2022

Perspektiv - Utveckling och lärande

Kommunens övergripande mål 6 - Lärande miljö
Salems förskolor och skolor ska erbjuda en lärande miljö som ger barn och elever goda

förutsättningar för att förvärva kunskaper och ta ansvar för sin framtida utveckling. Eleverna ska nå

en kunskapsnivå som ligger över genomsnittet i Stockholms län.

Indikator/Indikatorer

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

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

Kommunens övergripande mål 7 - Attraktiv arbetsgivare
Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Indikator/Indikatorer

Beskrivning: Personal - Avgångna tillsvidareanställda (procent)
Antal avgångna tillsvidareanställda, inkl pensionsavgångar, månadsavlönade nuvarande år dividerat
med antal tillsvidareanställda månadsavlönade föregående år. Salem ska ligga i nivå med eller under
det senast kända genomsnittet för Stockholms län. Kolada: N00216. (Referensvärde 2021 Sthlms län
var 12%)
Grönt: Genomsnittet för Sthlms län eller lägre Gult: Över genomsnittet för Sthlms län med max. 2
procentenheter Rött: Över genomsnittet för Sthlms län med mer än 2 procentenheter

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

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

Beskrivning: Personal - Total sjukfrånvaro jämförelse Stockholms län (procent)
Total sjukfrånvaro enligt den obligatoriska redovisningen med Stockholms län som jämförelse.
(Referensvärde 2021 Sthlms län var 7,3%)
Grönt - Bättre än genomsnittet Gult - Inte mer än genomsnittet + 0,5%-enheter Rött - Mer än
genomsnittet + 0,5%-enheter Total sjukfrånvaro enligt den obligatoriska redovisningen med
Stockholms län som jämförelse. (2017 - 6,6%)
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Perspektiv - Ekonomi

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

Indikator/Indikatorer

Beskrivning: Ekonomi - Skattesats
Vi ska ha en konkurrenskraftig skattesats jämfört med Södertörn (referensvärde
Södertörnskommunerna 19,87 år 2021).
Grönt värde: skattesats lika med eller lägre än Södertörnssnittet, Gult 1-9 öre högre, Rött: 10 öre
eller högre

Kommunens övergripande mål 9 - Stabil ekonomi

Salems kommun ska ha en stabil ekonomi

Indikator/Indikatorer

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

Beskrivning: Ekonomi - Resultat av skatter/bidrag
Resultat exklusive VA och jämförelsestörande poster i procent av skatter och bidrag
Grönt - resultat uppgående till 1,5% eller högre. Gult - 1,0-1,49% Rött - 0,99% eller lägre.
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3. Ekonomiska driftsramar per nämnd 2023-2025
Enligt kommunens målformulering om stabil ekonomi ska resultatet uppgå till minst 1,5% av skatter

och bidrag exkl VA och jämförelsestörande poster. Varierande skatteintäkter och kostnader

kopplade till volymförändringar visar att en god ekonomisk hushållning är nödvändig för att på både

kort som lång sikt ha en budget i balans med goda marginaler vilket skapar utrymme för nödvändiga

investeringar.

För år 2023 beräknas skatteintäkterna och de generella statsbidragen uppgå till 1 140,8 miljoner

kronor. I budgeten ligger ett resultat på 17,1 miljoner kronor som motsvarar 1,5% av skatter och

bidrag. Även för planperiod  (år 2024) ligger budgeterat resultat på 1,5% av skatter och bidrag (17,7

miljoner kronor). Men för år 2025 är planerat resultat är 12,2 miljoner kronor som motsvara 1% av

skatter -och bidrag. Anledningen till detta är att årets prognostiserade  skatteintäkter inte utvecklas

i samma takter som kostnadsutvecklingen. Erfarenhetsmässigt vet vi att tredje året ofta blir bättre

när man kommer närmare tredje året. Kommunen har en reserv (RUR) på 80 miljoner kronor vilket

säkrar upp balanskravsresultatet vid behov.  Resultatutjämningsreserven finns inte med reella

pengar, utan är en bokföringspost i kommunens balansräkning för att utjämna resultatskillnader

under vissa förutsättningar. En av de  stora orsakerna av kostnadsökningen för 2025 är helårseffekt

av kapitalkostnader (ränta och avskrivningar) för den nya skolan Fågelsången.

Beräkningen av förväntade skatteintäkter utgår från skatteprognosen från Sveriges Kommuner och

Regioner (SKR) daterad den 28 april 2022. Prognosen bygger på en oförändrad skattesats på 19,42.

Befolkningsprognosen är uppdaterats per februari 2022. Med ett resultat på 17,1 miljoner kronor så

har 1 006,4 miljoner kronor fördelats i verksamhetskostnader under år 2023. För år 2022 var den

sammanlagda ramen 978,9 miljoner kronor. Förändringen mellan åren är en ökning med 27,5

miljoner kronor (2,8%).

Samtliga nämnder har erhållit volymtilldelning utifrån beräknad befolkningstillväxt för året.

Därutöver har lönekompensation på två procent lagts ut i ramarna samt  pris- och avtals-

kompensation med två procent. Vissa nämnder har dessutom fått särskilda lönekompensationer för

år 2022 som får effekt för perioden 2023-2025.

Utöver ramar till nämnderna finns 16,2 miljoner kronor (år 2023) i KS till förfogande för att täcka

oförutsedda kostnader som till exempel volymökningar.  För år 2024 finns 12,7 miljoner kronor och

för år 2025 finns 9,1 miljoner kronor reserverade för KS till förfogande. En detaljerad förteckning

över KS till förfogande  återfinns i bilaga 2.
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3.1. Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har
uppsikt över nämndernas verksamheter. Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling
och ekonomiska ställning. I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland
annat kommunens ekonomi, personalpolitik, mark- och bostadspolitik, trafikpolitik, informations-
och kommunikationsverksamhet, utveckling och användning av informations- och
kommunikationsteknologi, lokalförsörjning och kommunens säkerhetsarbete.
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Kommunstyrelsen har tilldelats volymer, 2% lönekompensation samt kompensation för avtal -och
prisuppräkningar. För år 2023 finns medel för utbildning till politikern och år 2024 finns medel för
EU val. De andra förändringar som finns för perioden avser resursförstärkning av en
lokalsamordnare samt utökade kostnader avseende utsläppsanalys eller dylik. Driftkostnader som
är kopplade till nya IT-investeringar har kompenserats. De tidsbegränsade anslag som finns för år
2022 har tagits bort från ramen. Därutöver förstärks budgeten med tidsbegränsade anslag efter
politiska prioriteringar enligt nedan:

● 500 tkr,  år 2023 -kompetenshöjande insatser för organisationen inom klimatarbetet,
utbildning,etc.

● 100 tkr,  år 2023 -ökad information kring energirådgivning, återvinning,etc

● 700 tkr,  år 2023 och 2024 -avseende hållbarhetsstrateg

Budgeten ökar med 5,7% år 2023, 2,7% år 2024 samt 2,1% år 2025 jämfört mot tidigare år.

Övrigt särskilt budgeterade medel i kommunstyrelsen

Södertörns brandförsvarsförbund, SBFF

Södertörns Brandförsvarsförbund är ett kommunalförbund med totalt 10 kommuner.

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

Södertälje och Nykvarn. Medlemsavgiften för år 2023 beräknas till ca 8 miljoner kronor inklusive en

extra satsning  för år 2023.

Södertörns överförmyndarnämnd

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

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

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

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

verksamheten. Beräknad kostnad för år 2023 är ca 1,8 miljoner kronor.

Gemensam lönenämnd

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

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

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

kommun, där Håbo är värdkommun. Beräknad kostnad för år 2023 är ca 2,5 miljoner kronor.
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3.2. Tekniska utskottet

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

samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB) har i uppdrag att arbeta med samhällsbyggnadsprocessens

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

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

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

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

kompensation för avtal- och prisuppräkningar. Utskottet har kompenserats för driftkostnader på

grund av utökade grönytor. Tidigare kompensation för hyreskostnader avseende K-huset utgår, då

behovet inte längre finns kvar med anledning av att kommunen köpt paviljongen. Driftkostnader

kopplat till  skolprojektet (Fågelsången) flyttas fram ett år utifrån beräknade förseningar av

byggprojektet. Utskottet har fått utredningspott som driftkostnad vilket tidigare fanns inom

investeringsbudgeten. Därutöver har utskottet fått särskilda lönekompensationer för år 2022 som

får effekt för perioden 2023-2025.

Driftskostnader avseende avveckling av Skyttorp och Vitsippan var ett-åriga och har därmed tagits

bort från budgetramen från- och med år 2023.

Budgeten minskar med 3,4% år 2023, men ökar med 5,9% år 2024 samt 6,5% år 2025.

3.3. Bygg- och miljönämnden

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

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

tillsyn samt övriga myndighetsuppgifter inom plan- och byggnadsväsendets och är den nämnd som

enligt miljöbalken fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden är

även den nämnd som enligt djurskyddslagen, livsmedelslagen samt smittskyddslagen fullgör

kommunens uppgifter inom respektive område.
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Bygg- och miljönämnden har tilldelats volymkompensation, lönekompensation med 2% samt avtal

-och priskompensation.  Driftkostnader som är kopplade till nya digitaliseringar har kompenserats.

Nämnden fått 700 tkr avseende miljöresurser som finns redan år 2022 under KS till förfogande som

överförts till nämnden..

Budgeten ökar med 26,7% år 2023, 2,5% år 2024 och 3,6% år 2025.

3.4. Kultur- och fritidsnämnden

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

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

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

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

barn- och utbildningsnämnd och ungdomsråd. Kultur- och fritidsnämnden leder och ansvarar för
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verksamheterna inom bibliotek, allmänkultur, föreningsstöd, fritidsgårdar, ungdomsråd samt drift

och uthyrning av kommunala idrottsanläggningar.

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

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

verksamheterna mot en alltmer jämställd fritidsverksamhet.

Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats volymkompensation, lönekompensation med 2% samt

avtal -och priskompensation.  Därutöver har nämnden kompenserats med 200 tkr för

sommarverksamheten aktivitet som gjordes under år 2022 och får effekter även för perioden

2023-2025. Nämndens budgetram har justerats  i samband med försening av Fågelsångens
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driftstart.  Därutöver förstärkts budgeten med tidsbegränsade anslag efter politiska prioriteringar

enligt nedan:

● 150 tkr,  år 2023-2024 -lässatsning till barn/elever 0-17 år (ev 18 år) för ökad språkförståelse

Budgeten ökar med 4,5% år 2023, 3,8% år 2024 samt 3,5% år 2025.

3.5. Barn- och utbildningsnämnden

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

skolbarnsomsorg, grundskola, gymnasieskolan, kommunala vuxenutbildningen, grundutbildning för

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

bedrivs i kommunal och fristående regi.

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

pedagogisk omsorg.

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

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

uppfylla de nationella målen som finns för utbildningen. Salems förskolor och skolor ska erbjuda en

lärande miljö som ger barn och elever goda förutsättningar för att förvärva kunskaper och ta ansvar

för sin framtida utveckling. I detta ligger att eleverna ska nå en god kunskapsnivå.

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

befolkningsförändringen är väldig svag avseende barn- och ungdomar i skolåldern. Det är extra

tydligt under år 2023-2024 när volymtilldelningen har blivit negativ, men börjar öka från -och med

år 2025.

Från hösten 2024 beräknas Fågelsångens nya skola vara i  drift. Nämnden har tilldelats 2%

lönekompensation samt avtal -och priskompensation. Därutöver har nämnden kompenserats med

1000 tkr för barn med särskild behov/psykiska hälsa som gjordes under år 2022 och får effekter

även för perioden 2023-2025. Nämnden fått 3000 tkr för en ettårig satsning på läromedel och

kompetensutvecklingar under år 2022 som tagits bort, men en resursförstärkning sker med 2500 tkr

från -och med år 2023 avseende satsningar på läromedel.
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Därutöver förstärkts budgeten med tidsbegränsade anslag efter politiska prioriteringar enligt

nedan:

● 1 000 tkr,  år 2023 -förstärkning av resurser avseende gymnasieelever

● 1 000 tkr,  ökad ram från -och med år 2023 -Studiehandledning till elever gällande språk

Budgeten ökar med 2,3% år 2023, 1,8% år 2024 samt 2,7% år 2025.

3.6. Socialnämnden

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

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

funktionshindrade, åtgärder för arbetslösa, det kommunala flyktingmottagandet och

riksfärdtjänsten.

Socialnämnden skall fullgöra kommunens lagstiftade uppgifter inom socialtjänsten. Socialnämnden

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

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

beslutade åtaganden med anknytning till socialtjänsten fullgörs.

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

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

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

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

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

kommungemensamma modellen ”Ung i Salem”.

Socialnämnden får utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande avge yttranden till

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

om anordnande av visst automatspel.

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

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

verksamhetsområdena äldreomsorg och LSS-området. Den andra delen är en generell

volymkompensation som gäller övriga delar inom socialnämndens område.

I stort sett hela den volymkompensationen för perioden gäller ökningarna i den äldre delen av

befolkningen.

Lönekompensation på 2% har erhållits samt avtals- och priskompensation. Därutöver har nämnden

kompenserats för de särskilda lönesatsningar som gjordes under år 2022 som får effekter även för

perioden 2023-2025. Nämndens budgetram justeras för de effekter gällande statliga beslut.

Driftskostnader avseende utveckling av e-tjänster var ettårigt, därmed tagits bort från budgetramen

från- och med år 2023.

Därutöver förstärkts budgeten med tidsbegränsat anslag efter politiska prioriteringar enligt nedan:
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● 500 tkr,  år 2023 -arbete och insatser mot psykisk ohälsa, görs i samarbete med Barn- och
utbildningsnämnden.

Budgeten ökar med 4,0% år 2023, 4,3% år 2024 samt 4,6% år 2025.

3.7. Revision

Kommunfullmäktige väljer för varje mandatperiod revisorer som ska granska verksamheten. Antalet

förtroendevalda revisorer i Salem är sju stycken.

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

prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt

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

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

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

uppdraget.

Har tilldelat generell kompensation 5 tkr och  avtal -och arvode kompensation ca 14 tkr per år.

Budgeten ökar med 2,7% år 2023, 2,7% år 2024 samt 3,7% år 2025.
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4. Investeringsbudget för 2023 och plan för 2024-2025
Kommunen står inför stora investeringar den kommande perioden och behoven består

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

Investeringar kan självfinansieras genom uppnådda resultatöverskott eller finansieras genom

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

utrymme för kommunens verksamheter. Att ha ett budgeterat resultat på 1,5% och likvida medel

från avskrivningar/avsättningar på 60 till 80 miljoner kronor innebär att kommunen kan

självfinansiera investeringar om motsvarande 80-90 miljoner kronor per år. Överskjutande

investeringskostnader måste finansieras genom upplåning. Investeringsvolymen bygger på att

kommunens låneskuld per invånare inte ska vara högre än snittet på låneskulden i Stockholms län.

Föreslagen investeringsbudget innebär att låneskulden per invånare vid slutet av perioden skulle

vara cirka 30 200 kronor. Länssnittet uppgick år 2020 till 27 850 kronor per invånare.

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

användningsområden krävs att byggnader uppförs med beaktande av en långsiktig flexibel

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

investeringsprocessen.

I investeringsbudgeten för år 2023 uppgår kommunens investeringar till 237 miljoner kronor

exklusive exploateringar.

Investeringarna för 2023-2025 är indelade i de investeringar som avser återkommande potter samt

specificerade investeringar.

Bland de större investeringarna märks ett belopp avseende renovering av Säby sim -och idrottshall.
Vad som ska göras är i dagsläget inte beslutat, och beloppet i investeringsbudgeten är ett
markeringsbelopp. Det finns även slutliga investeringsmedel upptagna för Fågelsångens skola och
idrottshall utifrån den nya prognosen av kostnadsbilden för projektet. Därtill kommer medel i
potten fastighetsstrategi som ska användas för det planerade underhållet för att kommunens
lokaler ska vara i ett gott skick.

Hos kommunstyrelsens förvaltning återfinns två poster med KS medel till förfogande. Den ena delen
är ordinarie investeringsreserv på tre miljoner kronor. Den andra är medel för kommunens
digitaliseringsinvesteringar. Totalt finns investeringar motsvarande 486,5 miljoner i budgeten för år
2023-2025 exklusive exploateringar.

Exploateringsbudget är under uppdatering och tas upp under hösten 2022 tillsammans med
finansieringsbudget.
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En detaljerad förteckning över periodens investeringar återfinns i bilaga 1.

Bygg- och miljönämnden har 600 tkr avseende digitalisering av miljöprocessen i

digitaliseringspotten under kommunstyrelsen.
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5. Ekonomisk plan 2023-2025
5.1. Resultaträkning
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6. Regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning
6.1. Intern kontroll

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

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

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

för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde.

Kommunstyrelsen och nämnderna ska säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och

kostnadseffektivt, att tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten lämnas

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

Kommunstyrelsen har även uppsiktsplikt över samtliga nämnder inom kommunen.

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

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

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

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

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

6.2. Delegationsordning och attestreglemente

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

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

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

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

anvisade ekonomiska ramar och andra riktlinjer.

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

Genom delegationsordningarna delegeras ansvaret för utförande ut i tjänstemannaorganisationen.

Varje nämnd ser över och uppdaterar delegationsordningen kontinuerligt.

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

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

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

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

oavsiktliga fel i hanteringen.

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

beslutsattest enligt attestreglementet samt vem som ersätter ordinarie attestant vid dennes

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

Kommunen budgeterar med ett resultat om minst 1,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Resultatmålet behövs för att kommunen ska möjliggöra självfinansiering av investeringar.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

görs skall en prövning ha skett mot övriga verksamheters resursutrymme.

Investeringsbudgeten ligger till grund för sådana inköp som redovisningsmässigt betraktas som

anläggningstillgångar. Varje projekt som får investeringsmedel tilldelas ett projektnummer som

alltid ska användas när kostnader och intäkter bokförs för investeringen.

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

värdehöjande för verksamheten samt har ett anskaffningsvärde över ett prisbasbelopp.

6.4. Förvaltningsledningens rapporteringsskyldighet

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

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

informeras årligen om vilka som utsetts till budgetansvariga.

6.5. Uppföljning och återrapportering

Uppföljning och åtgärder är en viktig del i styrningen.

Kommunstyrelsen fattar beslut om när nämnderna ska lämna sina verksamhetsuppföljningar till

kommunstyrelsen. Respektive förvaltning ska följa kommunstyrelsens tidplan och anvisningar.

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

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

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

årsredovisning per nämnd.

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

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

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

verksamhetsmässiga resultat. Prognoser samt risk- och känslighetsanalyser avseende ekonomiskt

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

om kommunal redovisning för delårsrapporter.

Årsredovisningen omfattar uppföljning och analys av ekonomi och verksamhet för verksamhetsåret.

Krav om kommunernas upprättande av årsredovisning finns i lagen om kommunal redovisning och i

kommunallagen. Det ekonomiska resultatet sammanställs och analyseras, jämförelser görs med

gällande budget och mot föregående års utfall, eller målvärde om det gäller en målindikator.

Bedömningar görs om fullmäktiges mål har uppfyllts eller inte.

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

uppföljningar och utvärderingar som ska rapporteras.

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

året.
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Bilaga 1. Investeringar 2023-2025  ( tkr )
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Bilaga 2. Specifikationer till KS till förfogande
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PROTOKOLLSUTDRAG
2022-05-30

1 av 1

Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

Nr. 10

 § X KS/2022:14

Internkontrollplan för kommunstyrelseförvaltningen 2022

Internkontrollplanen är ett instrument för att kvalitetssäkra och följa upp nämndernas 
verksamheter. Kontrollområdena är framtagna med hänsyn till följande punkter 
(riskbedömning):

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt

- Det finns en tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten

- Verksamheten efterlever lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner

Förutom den övergripande internkontrollplanen ska varje nämnd besluta om en 
internkontrollplan för sin egen förvaltning. 

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en analys av förra årets internkontrollplaner 
och anser att internkontrollerna är fortsatt relevanta och återspeglar förvaltningens 
ansvarsområden för år 2022.

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta internkontrollplan för 2022 enligt bilaga.’

______________________



 TJÄNSTESKRIVELSE/PM 
 2022-04-22 

 Dnr 2022/14 
 1  av  1 

 Kommunstyrelseförvaltningen 
 Katarina Sjödin 
 Verksamhetscontroller 

 Kommunstyrelsen 

Internkontrollplan kommunstyrelseförvaltningen 2022 

 Förslag �ll beslut 
 Kommunstyrelsen beslutar a� anta internkontrollplan för 2022 enligt bilaga. 

 Ärendet 

 Internkontrollplanen är e� instrument för a� kvalitetssäkra och följa upp nämndernas 
 verksamheter. Kontrollområdena är framtagna med hänsyn �ll följande punkter 
 (riskbedömning): 

 - Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffek�vt 

 - Det finns en �llförlitlig ekonomisk rapportering och informa�on om verksamheten 

 - Verksamheten e�erlever lagar, föreskri�er, riktlinjer och instruk�oner 

 Förutom den övergripande internkontrollplanen ska varje nämnd besluta om en 
 internkontrollplan för sin egen förvaltning. 

 Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en analys av förra årets internkontrollplaner 
 och anser a� internkontrollerna är fortsa� relevanta och återspeglar förvaltningens 
 ansvarsområden för år 2022. 

 Mats Bergström 
 Kommundirektör 

 Katarina Sjödin 
 Verksamhetscontroller 

 Bilagor 
 Internkontrollplan kommunstyrelseförvaltningen 2022. 

 Delges 
 Kansliet, Ekonomienheten 



 KOMMUNSTYRELSENS INTERNKONTROLLPLAN 2022 
 Intern kontroll definieras som en process där ledningen; såväl  förtroendevalda som tjänstemän, samt övrig personal samverkar för a� med en rimlig grad av 
 säkerhet kunna uppnå följande mål: ändamålsenlig och kostnadseffek�v verksamhet, �llförlitlig finansiell rapportering, informa�on om verksamheten samt 
 e�erlevnad av lagar, föreskri�er, riktlinjer med mera. 

 Ru�n  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Tid för 
 kontroll 

 U�öres av  Rapporteras �ll  Sannolikhe 
 t/ 

 konsekvens 

 Riskvärderi 
 ng 

 Systema�skt 
 brandskydds- 
 arbete 

 Kontroll av hur verksamheterna 
 sköter brandskyddsarbete 

 S�ckprov hela 
 kommunen 10 objekt 

 November  Säkerhets- 
 samordnare 

 Kommun- 
 direktör 

 Möjlig (3)/ 
 Allvarlig (4) 

 Hög risk 
 (12) 

 Frånvarohanter 
 ing av e-post 

 Kontroll av svarsmeddelande och 
 vidarebefordran av e-post 

 S�ckprov  KSF 
 2 ggr/år 

 Juni 
 Augus� 

 Registrator 
 KS 

 Kommun- 
 direktör 

 Möjlig (3)/ 
 Lindrig (2) 

 Medelrisk 
 (6) 

 Förtroendekäns 
 liga poster - 
 moms 

 Kontroll av representa�ons- 
 fakturor moms på 
 förtroendekänsliga poster 

 S�ckprov 1 ggr/år  oktober  Ekonomi  Ekonomichef 
 resp. 
 förvaltningschef 

 Möjlig (4)/ 
 Kännbar (3) 

 Hög risk 
 (12) 

 A�estregler - 
 Förtroendekäns 
 liga poster 

 A� förtroendekänsliga poster har 
 a�esterats av överordnad chef. 
 Kommunövergripande kontroll 

 S�ckprov 1 ggr/år  oktober  Ekonomi  Ekonomichef 
 resp. 
 förvaltningschef 

 Möjlig (4)/ 
 Kännbar (3) 

 Hög risk 
 (12) 

 Investeringsregl 
 er 

 Kontroll av a� beloppsgräns och 
 övriga regler följs 

 S�ckprov KSF 
 1 ggr/år 

 November  Ekonom  Ekonomichef  Möjlig (3)/ 
 Kännbar (3) 

 Medelrisk 
 (9) 

 Ru�n för 
 diarieföring 

 Kontroll av a� inkomna och 
 utgående handlingar diarieförs 

 S�ckprov i 
 kommunstyrelsens 
 diarium. 25 slumpvis 
 utvalda ärenden 

 Oktober  Kansliet  Kommun- 
 direktör 

 Sannolik 
 (4)/ 
 Kännbar (3) 

 Hög risk 
 (12) 

 Lönerapport  Kontroll av rä� kontering, rä� lön 
 �ll rä� person, rä� 

 S�ckprov 
 1 ggr/år 

 November  Förvaltningschef  Möjlig (3)/ 
 Kännbar (3) 

 Medelrisk 
 (9) 



 löneutbetalning, a�esterad av 
 chef. 

 Exempel:  Möjlig (3) x Allvarlig (4) = Hög risk (12) 

 Sannolikhet: 
 Osannolik = 1 
 Mindre sannolik = 2 
 Möjlig = 3 
 Sannolik = 4 

 Konsekvens: 
 Försumbar konsekvens = 1 
 Lindrig konsekvens = 2 
 Kännbar konsekvens = 3 
 Allvarlig konsekvens = 4 

 Riskvärdering: 
 Mycket låg risk = 1-2 
 Låg risk = 3-4 
 Medelrisk = 5-9 
 Hög risk = 10-16 
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1 av 1

Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

Nr. 11

 § X KS/2022:239, PEX/2021:24

Markanvisning för Söderby gärde

Den 2 mars 2021 inkom bolaget Söderby Fastighetsutveckling AB med en ansökan om 
planbesked på de kommunala fastigheterna Salem 5:3 och Salem 5:27. Begäran om 
planbesked omfattade exploatering i form av bostadsbebyggelse i rad- och parhus, 
flerfamiljshus samt förskola och annan service på del av fastigheterna Salem 5:3 och Salem 
5:27. Bolaget drog tillbaka ansökan, då kommunens sammantagna bedömningen var att 
kommunen behöver se över området strategiskt innan en lämplighetsbedömning för 
exploatering görs.

Den 29 november 2021 beslutade kommunstyrelsen att ha markanvisningar för del av 
fastigheterna Salem 5:3 och Salem 5:27 och att ta fram nödvändiga utredningar för 
markanvisningen. Kommunstyrelsen beslutade även att ge miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett samarbetsavtal.

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samarbetsavtalet mellan kommunen och Söderby 
Fastighetsutveckling AB för del av fastigheterna Salem 5:3 och Salem 5:27 (Söderby Gärde). 

______________________



TJÄNSTESKRIVELSE

2022-04-26

Dnr PEX/2021:24
1 av 2

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Sonia Khan
Exploateringsingenjör

Kommunstyrelsen

Markanvisning för Söderby Gärde

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samarbetsavtalet mellan kommunen

och Söderby Fastighetsutveckling AB för del av fastigheterna Salem 5:3 och

Salem 5:27 (Söderby Gärde).

Ärendebeskrivning

Den 2 mars 2021 inkom bolaget Söderby Fastighetsutveckling AB med en ansökan om
planbesked på de kommunala fastigheterna Salem 5:3 och Salem 5:27. Begäran om
planbesked omfattade exploatering i form av bostadsbebyggelse i rad- och parhus,
flerfamiljshus samt förskola och annan service på del av fastigheterna Salem 5:3 och
Salem 5:27. Bolaget drog tillbaka ansökan, då kommunens sammantagna bedömningen
var att kommunen behöver se över området strategiskt innan en
lämplighetsbedömning för exploatering görs.

Den 29 november 2021 beslutade Kommunstyrelsen att ha markanvisningar för del av
fastigheterna Salem 5:3 och Salem 5:27 och att ta fram nödvändiga utredningar för
markanvisningen. Kommunstyrelsen beslutade även att ge Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett samarbetsavtal.

Samarbetsavtal

Ett samarbetsavtal har tagits fram med bolaget Söderby Fastighetsutveckling AB. Syftet

med samarbetsavtalet är att redogöra för den politiska intentionen med planområdet

och reglera vilka förutsättningar parterna står inför med den planerade

markanvisningen. Samarbetsavtalet kommer att ersättas av ett planeringsavtal som

upprättas mellan kommunen och bolaget i samband med att markanvisningen är

tilldelad och markområdet är beslutad.



TJÄNSTESKRIVELSE

2022-04-26

Dnr PEX/2021:24
2 av 2

Planerings- och plankostnadsavtal

Planeringsavtalet innebär att bolaget får en option om att förvärva kommunal mark

under en tidsbegränsad tid. Till planeringsavtalet kommer även ett plankostnadsavtal

tecknas, vilket kommer reglera vilka kostnader som kommer tillkomma för bolaget i

samband med detaljplanearbetet. Genom detta samarbetsavtal förbinder kommunen

sig inte att markanvisa del av markområdet till bolaget. I det fall utredningarna visar på

att det inte är lämpligt att exploatera inom markområdet, kan kommunen besluta att

inte genomföra markanvisningen.

Illustrationsplan, Söderby Entreprenad AB/Total arkitektur

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av exploateringsingenjör Sonia Khan.

Sofia Hedberg                                                      Christina Lood

Plan- och exploateringschef                              Miljö- och samhällsbyggnadschef









PROTOKOLLSUTDRAG
2022-05-30

1 av 2

Kommunstyrelsen
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 § X KS/2022:243 - 210

Byggrätter inom strandskydd inom detaljplan för Rönninge 
kungsgård, plan 81-73

Den 29 oktober 2018 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt bygg- och miljönämnden att 
upprätta detaljplaner för Rönninge Kungsgård och Björknäs. I planprogrammet föreslås att 
mindre bostadsbebyggelse och en strandpromenad inom strandskyddat område ska prövas 
under detaljplaneprocessen. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens har prövat förslag 
om byggrätter och strandpromenad mot gällande lagstiftning (miljöbalken). Förvaltningen 
bedömer att det finns särskilda skäl till att pröva upphävandet av strandskyddet för 
strandpromenaden. Bedömningen är att det inte finns särskilda skäl till att upphäva 
strandskyddet för bebyggelse inom de två berörda fastigheterna, varför ett ärende lyftes till 
kommunstyrelsen under 2019. Kommunstyrelsen beslutade att avslå förvaltningens förslag till 
beslut om att inte pröva byggrätter inom strandskyddet. Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen uppfattar kommunstyrelsens uttalande i sitt beslut från den 
23 september 2019 § 87, att prövande av byggrätter inom strandskyddat område främst är 
avhängigt möjligheten till att anlägga en strandpromenad. På grund av bland annat nya 
förutsättningar vad gäller rådighet av marken inom strandområdet vill miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen pröva frågan på nytt i kommunstyrelsen. Med gällande 
lagstiftning är det genom detaljplanen som strandskydd kan upphävas. Eftersom det inte finns 
några särskilda skäl för att upphäva strandskyddet för bostadsbebyggelse enligt miljöbalken, 
bedömer miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att detaljplanen inte kommer kunna 
vinna laga kraft om förslag att upphäva strandskydd för tillkommande byggrätter ingår i den.

Ett nytt beslut ersätter kommunstyrelsens beslut från 2019-09-23 § 87: “En gångstig runt 
större delen av Flaten och särskild vid strandområdet vid Rönninge Kungsgård, har länge varit 
en stark politisk ambition i Salems kommun. För att finansiera och förhandla om 
förverkligandet av gångstigen är det viktigt att kommunen kan erbjuda byggrätter i utbyte 
mot den mark som krävs. Samtliga dessa åtgärder kräver dispens från strandskyddet. Syftet 
med gångstigen är att erbjuda allmänheten en nära tillgång till vattenbrynet, ett allmänt syfte 
som bör ligga i linje med rekvisiten för strandskyddsdispens. Kommunstyrelsen är medveten 
om att detta ännu inte har blivit praxis. För kommuninvånarnas räkning och för den lokala 
demokratin skull, är det angeläget att kommunen driver detta ärende.”

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2022-05-19.
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att plan- och exploateringsenheten inte ska pröva byggrätter 
inom strandskyddsområdet i detaljplanen för Rönninge Kungsgård, vilket därmed ersätter 
tidigare beslut från 2019-09-23 § 87.

______________________
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Cecilia Törning/Johanna Henningsson
Planarkitekt/Planarkitekt

Kommunstyrelsen

Byggrätter inom strandskydd inom detaljplan för Rönninge
kungsgård, plan 81-73

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att plan- och exploateringsenheten inte ska pröva byggrätter

inom strandskyddsområdet i detaljplanen för Rönninge Kungsgård, vilket därmed ersätter

tidigare beslut från 2019-09-23 § 87.

Sammanfattning av ärendet
Den 29 oktober 2018 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt bygg- och miljönämnden

att upprätta detaljplaner för Rönninge Kungsgård och Björknäs. I planprogrammet föreslås

att mindre bostadsbebyggelse och en strandpromenad inom strandskyddat område ska

prövas under detaljplaneprocessen. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens har prövat

förslag om byggrätter och strandpromenad mot gällande lagstiftning (miljöbalken).

Förvaltningen bedömer att det finns särskilda skäl till att pröva upphävandet av

strandskyddet för strandpromenaden. Bedömningen är att det inte finns särskilda skäl till

att upphäva strandskyddet för bebyggelse inom de två berörda fastigheterna, varför ett

ärende lyftes till kommunstyrelsen under 2019. Kommunstyrelsen beslutade att avslå

förvaltningens förslag till beslut om att inte pröva byggrätter inom strandskyddat. Miljö-

och samhällsbyggnadsförvaltningen uppfattar kommunstyrelsens uttalande i sitt beslut

från den 10 maj 2019, § 87, att prövande av byggrätter inom strandskyddat område främst

är avhängigt möjligheten till att anlägga en strandpromenad. På grund av bland annat nya

förutsättningar vad gäller rådighet av marken inom strandområdet vill miljö- och

samhällsbyggnadsförvaltningen pröva frågan på nytt i kommunstyrelsen. Med gällande

lagstiftning är det genom detaljplanen som strandskydd kan upphävas. Eftersom det inte

finns några särskilda skäl för att upphäva strandskyddet för bostadsbebyggelse enligt

miljöbalken, bedömer miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att detaljplanen inte

kommer kunna vinna laga kraft om förslag att upphäva strandskydd för tillkommande

byggrätter ingår i den.

Ett nytt beslut ersätter kommunstyrelsens beslut från 2019-09-23 § 87: “En gångstig runt
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större delen av Flaten och särskild vid strandområdet vid Rönninge Kungsgård, har länge

varit en stark politisk ambition i Salems kommun. För att finansiera och förhandla om

förverkligandet av gångstigen är det viktigt att kommunen kan erbjuda byggrätter i utbyte

mot den mark som krävs. Samtliga dessa åtgärder kräver dispens från strandskyddet.

Syftet med gångstigen är att erbjuda allmänheten en nära tillgång till vattenbrynet, ett

allmänt syfte som bör ligga i linje med rekvisiten för strandskyddsdispens.

Kommunstyrelsen är medveten om att detta ännu inte har blivit praxis. För

kommuninvånarnas räkning och för den lokala demokratin skull, är det angeläget att

kommunen driver detta ärende.”

Ärendet

Den 29 oktober 2018 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt bygg- och miljönämnden

att upprätta detaljplaner för Rönninge Kungsgård och Björknäs med planprogrammet och

inkomna synpunkter som grund. I planprogrammet föreslås att ett fåtal friliggande

enbostadshus och en strandpromenad inom strandskyddat område ska prövas under

detaljplaneprocessen. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har prövat förslag om

byggrätter och strandpromenad mot gällande lagstiftning (miljöbalken). Bedömningen är

att det enligt gällande lagstiftning finns särskilda skäl till att upphäva strandskyddet för

en strandpromenad, men att det inte finns några särskilda skäl för att upphäva

strandskyddet för bebyggelse. Den 23 september 2019 beslutade kommunstyrelsen att

avslå miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag att inte pröva byggrätter inom

strandskyddat område, enligt tjänsteskrivelsen daterad 2019-05-10, och uttalade

följande:

“En gångstig runt större delen av Flaten och särskild vid strandområdet vid Rönninge Kungsgård,
har länge varit en stark politisk ambition i Salems kommun. För att finansiera och förhandla om
förverkligandet av gångstigen är det viktigt att kommunen kan erbjuda byggrätter i utbyte mot den
mark som krävs. Samtliga dessa åtgärder kräver dispens från strandskyddet. Syftet med gångstigen
är att erbjuda allmänheten en nära tillgång till vattenbrynet, ett allmänt syfte som bör ligga i linje
med rekvisiten för strandskyddsdispens. Kommunstyrelsen är medveten om att detta ännu inte har
blivit praxis. För kommuninvånarnas räkning och för den lokala demokratin skull, är det angeläget
att kommunen driver detta ärende.” KS § 87

Den 24 februari 2022 var ett förslag till situationsplan för de större fastigheterna inom

Rönninge Kungsgård (Rönninge 1:133, Rönninge 1:9 och 1:10) uppe för diskussion i

kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). KSAU framförde ett mindre antal synpunkter

och en revidering av situationsplanen gjordes därefter. Förvaltningen kan nu jobba vidare

utifrån framtagen situationsplan, men behöver fastställa vilka byggrätter för

småhusbebyggelse som är lämpliga att pröva utanför de större fastigheterna, vilket enligt

kommunstyrelsens beslut från 2019 bland annat skulle innefatta byggrätter inom

strandskyddat område för två privata fastighetsägare (Rönninge 1:532 och Rönninge

1:203).
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Nya förutsättningar

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen uppfattar kommunstyrelsens uttalande i sitt

beslut från den 10 maj 2019, § 87, att prövande av byggrätter inom strandskyddat

område främst var avhängigt möjligheten till att anlägga en strandpromenad. Under

våren 2021 genomförde Lantmäteriet en bestämning av fastighetsgränser inom

planområdet för Rönninge kungsgård. Det framkom då att kommunen äger en

markremsa längs med Flatens västra strand, vilket tidigare inte var känt. Det innebär nya

förutsättningar för rådigheten av marken inom strandområdet, vilket är en anledning till

varför förvaltningen vill lyfta ärendet på nytt till kommunstyrelsen. Exakt placering och

utformning av strandpromenaden är dock ännu inte fastställd och behöver utredas

vidare och anpassas efter bland annat naturvärden och geotekniska förhållanden.

Beroende på lämplig placering kan markinlösen från max två privata fastighetsägare

fortfarande krävas (Rönninge 1:532 och Rönninge 1:203). Ägarna till fastigheten

Rönninge 1:134 är införstådda med strandskyddet och positiva till anläggandet av

strandpromenaden.

Utöver nya rådighetsförhållanden vill förvaltningen lyfta att det i Lantmäteriets

förrättningsakt från när fastigheten Rönninge 1:532 bildades 1986, genom avstyckning

från fastigheten Rönninge 1:204, framgick att fastigheten omfattas av strandskydd och

kommer att ingå i kommande planarbete, men sannolikt dock ej planläggas för

bebyggelse på grund av gällande strandskydd.

Under 2016 togs Adoxa Naturvård fram en naturvärdesinventering för planområdet

Rönninge Kungsgård. Planområdet är indelat i olika delområden och klassade utifrån

SIS-standard med Naturvärdesklass 1 till 4. Stora delar av strandskyddat område längs

med Flaten är klassat med högt naturvärde (Naturvärdesklass 2) som rekommenderas att

undantas helt från bebyggelse. Förvaltningen bedömer, utöver att strandskydd råder, att

ingen bebyggelse bör uppföras inom områden med naturvärdesklass 2 med hänsyn till

de höga naturvärdena.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vill likt i förvaltningens tjänsteskrivelse 2019

betona vad Länsstyrelsen yttrande till planprogrammet för Rönninge Kungsgård.

Länsstyrelsens bedömning var att det inte förelåg något särskilt skäl enligt 7 kap. 18c §

MB för att upphäva strandskyddet för bebyggelse inom området längs Flatens västra

strand. Länsstyrelsen ansåg att planförslaget behöver ta hänsyn till strandskyddet i

kommande detaljplaner för att inte riskera att detaljplanen upphävs i strid med gällande

lagstiftning. Länsstyrelsen framförde även liknande synpunkter i sitt yttrande till

kommunens översiktsplan 2030, men la till att en strandpromenad kan vara möjlig om

den bland annat inte väsentlig förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vill i övrigt hänvisa till tjänsteskrivelsen

Strandskydd inom detaljplan för Rönninge kungsgård (2019-05-10), se bilaga 1, där bland

annat information om lagstiftningen om upphävande och dispens från strandskydd

redovisas.
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Konsekvenser av att pröva byggrätter inom strandskyddsområdet

Med gällande lagstiftning är det genom detaljplanen som strandskydd kan upphävas.

Enligt plan- och bygglagens 11 kap. ska länsstyrelsen överpröva kommunens

antagandebeslut om beslutet kan antas innebära att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken

upphävs i strid med gällande bestämmelser. Eftersom det inte finns några särskilda skäl för

att upphäva strandskyddet för bostadsbebyggelse enligt miljöbalken, bedömer miljö- och

samhällsbyggnadsförvaltningen att detaljplanen inte kommer kunna vinna laga kraft om

förslag att upphäva strandskydd för bostadsbebyggelse ingår i den.

Illustration över fastigheter som berörs av strandskydd inom delar av Flatens västra strand där
strandpromenad planeras. Strandskyddat område är illustrerat i blått. Det är framförallt Rönninge
1:203 och Rönninge 1:532 som framfört önskemål om byggrätter inom strandskyddat område.
Rönninge 1:134 ägs av samma fastighetsägare som för Ängen och Höjden och är införstådda med
att exploatering inte är möjlig inom strandskyddat område. Rönninge 1:17 ägs av kommunen.

Finansiering
Ej aktuellt.

Christina Lood
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Sofia Hedberg
Plan- och exploateringschef

Bilagor

Bilaga 1. Tjänsteskrivelse “Strandskydd inom detaljplan för Rönninge kungsgård” daterad
2019-05-10
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Delges

Bygg- och miljönämnden
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Cecilia Törning/Johanna Henningsson
Planarkitekt/Planarkitekt

Bygg- och miljönämnden

Strandskydd inom detaljplan för Rönninge kungsgård

Förslag till beslut
1. Bygg- och miljönämnden beslutar om att plan- och exploateringsenheten inte ska

pröva byggrätter inom strandskyddsområdet i detaljplanen för Rönninge
Kungsgård.

Sammanfattning av ärendet
Den 29 oktober 2018 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt Bygg- och miljönämnden
att upprätta detaljplaner för Rönninge Kungsgård och Björknäs med planprogrammet och
inkomna synpunkter som grund. I planprogrammet föreslås att mindre bostadsbebyggelse
inom strandskyddat område ska prövas under detaljplaneprocessen. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det inte är lämpligt att pröva byggrätter
inom strandskyddat område inom detaljplan för Rönninge kungsgård. Förvaltningen
bedömer att det finns särskilda skäl för att pröva upphävandet av strandskydd för
strandpromenaden.

Ärendet

Den 29 oktober 2018 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt Bygg- och miljönämnden
att upprätta detaljplaner för Rönninge Kungsgård och Björknäs med planprogrammet och
inkomna synpunkter som grund. I planprogrammet föreslås att mindre bostadsbebyggelse
inom strandskyddat område ska prövas under detaljplaneprocessen. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det inte är lämpligt att pröva byggrätter
inom strandskyddat område inom detaljplan för Rönninge kungsgård. Förvaltningen
bedömer att det finns särskilda skäl för att pröva upphävandet av strandskydd för
strandpromenaden.

Lagstiftning om strandskydd

De lagstiftningar som reglerar strandskydd är Miljöbalken och Plan- och bygglagen.

Miljöbalken

I Miljöbalkens 7 kap. 13 § beskrivs att strandskyddet syftar till att långsiktigt:

“1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och

2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.”
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I Miljöbalkens 7 kap. 18c § redovisas sex särskilda skäl vid prövning av upphävande av
strandskyddet. De sex särskilda skälen är:

“1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl
avskilt från området närmast strandlinjen,

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet
inte kan tillgodoses utanför området,

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området, eller

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse”.

I regeringens proposition 2008/89:11, Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden,
under författningskommentarer till Miljöbalkens 7 kap. 18c § redovisas exempel på
omständigheter som inte i sig utgör särskilda skäl:

- området saknar särskilda värden för strandskyddets syften

- området sällan eller aldrig nyttjas av besökare

- terrängen är oländig och svårtillgänglig

- åtgärden genomförs i närheten av befintlig bebyggelse

- personliga skäl såsom anknytning till platsen

Plan och bygglagens 4 kap. 17 §.

Om särskilda skäl enligt Miljöbalkens 7 kap. 18c § finns, ska också en intresseavvägning
enligt Plan- och bygglagens 4 kap. 17 § göras. Intresseavvägningen ska beskriva på vilket
sätt som intresset av att ta marken i anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset.

“I en detaljplan får kommunen upphäva strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken för ett
område, om det finns särskilda skäl för det och om intresset av att ta området i anspråk
på det sätt som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset. En
bestämmelse om upphävande får dock inte avse ett sådant område som enligt 7 kap.

18 § första stycket 3 miljöbalken omfattas av länsstyrelsens beslutanderätt.” (PBL 4
kap. 17§).

Länsstyrelsens yttranden på program och översiktsplan 2030

Planprogram

Länsstyrelsens bedömning är att det enligt MB 7 kap. 18c § inte föreligger något särskilt
skäl för att upphäva strandskyddet för den föreslagna exploateringen inom strandskyddat
område inom detaljplaneområdet för Rönninge kungsgård.

Översiktsplan 2030

I Länsstyrelsens yttrande till översiktsplanen 2030 hänvisar Länsstyrelsen till sina
synpunkter i programyttrandet för Rönninge kungsgård med anledning av strandskyddet.
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Länsstyrelsens bedömning är att det inte föreligger något särskilt skäl för upphävande av
strandskyddet för bebyggelse inom detaljplaneområdet för Rönninge kungsgård. För
strandpromenaden gäller att åtgärder inte får vidtas som bland annat väsentligt förändrar
livsvillkoren för djur eller växtarter.

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventeringen som genomförts inom planområdet visar på högt naturvärde,
det vill säga den näst högsta naturvärdesklassningen, och påtagligt naturvärde, inom
stora delar av strandområdet.

Illustration från naturvärdesinventeringen, grön färg = högt naturvärde, röd färg = påtagligt naturvärde, gul

färg =  visst naturvärde, blå färg = lågt naturvärde.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

De särskilda skäl som kan bli aktuella i bedömningen av upphävande av strandskydd inom
detaljplan för Rönninge Kungsgård är skäl 1, “redan har tagits i anspråk på ett sätt som
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften” och skäl 5, “behöver tas i anspråk
för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför”.

Fastigheterna Rönninge 1:532 och 1:134 är sedan tidigare inte ianspråktagna och saknar
därför det första särskilda skälet för att upphäva strandskyddet.

Fastigheterna Rönninge 1:203 och 1:17 är är delvis ianspråktagna med friliggande småhus
och vissa komplementbyggnader. Huvudbyggnaderna är dock belägna utanför
strandskyddsområdet och för Rönninge 1:17 bedöms tomtplatsen till största del ligga
utanför strandskyddsområdet. Förvaltningen anser därför att den del av fastigheten
Rönninge 1:17 som ligger inom strandskyddsområdet inte är ianspråktagen.

Komplementbebyggelsen inom strandområdet på fastigheten Rönninge 1:203 bedöms
inte vara i nära anslutning till fastighetens huvudbyggnad och bedöms därför ligga utanför
tomtplatsen och hemfridszonen. Förvaltningen anser att strandskyddsområdet inte är i
anspråkstaget eller inom tomtplatsen eller hemfridszonen.
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Förvaltningen bedömer att fastigheterna Rönninge 1:203 och 1:17 inte är ianspråktagna
inom strandskyddsområdet varför det första särskilda skälet inte uppfylls.

Under det femte särskilda skälet kan kommunens behov av tätortsutveckling ingå.
Kommunen måste dock kunna visa att bebyggelsen inte går att lokalisera på någon annan
plats i kommunen och att bostäderna innebär ett allmänt intresse samt ger långsiktiga
fördelar för samhället. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därför att det
femte särskilda skälet inte kan uppfyllas med hänsyn till bebyggelsens omfattning.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det inte är lämpligt att pröva
byggrätter inom strandskyddsområdet i detaljplanen för Rönninge Kungsgård.

Finansiering
Ej aktuellt.

Christina Lood
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Johanna Henningsson
Planarkitekt

Sofia Granström
Plan- och exploateringschef

Cecilia Törning
Planarkitekt

Bilagor

Delges
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 § X KS/2022:214

Fördjupad trafikstudie Skönviksgården

Den 17 februari 2022 presenterades en tjänsteskrivelse för KSTU med information om en 
fördjupad trafikutredning. KSTU beslutade att återremittera ärendet för "att utreda hur 
många parkeringsplatser som kan behövas för hämtning och lämning av barn, om parkering 
på den kommunala tomten bredvid är möjlig, samt för att utreda servitutet med närliggande 
bostadsrättsförening." KSTU beslutade även att “föreslå barn- och utbildningsnämnden att 
behandla ärendet om en eventuell förskola på Skönviksgården”. Ärendet var uppe i barn och 
utbildningsnämnden den 19 april 2022 och nämnden fattade följande beslut:

Barn- och utbildningdsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ge miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att:

1. påbörja arbetet med de detaljplansförändringar som krävs för att Skönviksgården ska 
kunna nyttjas som förskola.

2. slutföra detaljprojekteringen av de ombyggnadsarbeten som krävs för att 
Skönviksgården ska fungera som förskola. 

3. då utemiljön planeras prioritera friyta för barn framför parkeringsplatser.
4. hitta en lösning som gör att BRF Ekens officialservitut som belastar fastigheten kan 

hävas. 

De olika alternativen för hur man nyttjar fastigheten Rönninge 1:583 samt servitutet på 
fastighet Strömsdal 7 åt brf Eken påverkar friytan per barn. Enligt plan- och bygglagen ska 
friyta för barn prioriteras före parkering. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår utifrån detta att i en detaljplaneprocess gå 
vidare och utreda följande förslag: 

A. Fastighet Rönninge 1:583 används helt till förskolegård. Brf Eken behåller parkering 
enligt officialservitut. En handikappsparkering (hpk) skapas. Arean för friyta per barn 
blir ca 28 m2. 

B. Nå en överenskommelse med Brf Eken om att häva officialservitutet och låta  dessa 
platser att övergå till parkering för hämta/lämna (4 platser varav 1 hkp-plats). Utreda 
om det är möjligt att skylta om lastfickan för att tillskapa två p-platser till vid tiderna 
för hämta/lämna. Arean för friyta per barn blir ca 29 m2. 

Ärendet behandlades i kommunstyrelsens tekniska utskotts sammanträden den 18 maj 2022 
och beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 6 maj 2022. 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

Ordförandens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge bygg- och miljönämnden i uppdrag att ta fram en 
ny detaljplan för att tillåta en förskola på Skönviksgården enligt förslag A eller B 
beskrivna i tjänsteskrivelsen daterad 2022-05-06. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att ge bygg- och miljönämnden i uppdrag att ta fram en 
ny detaljplan för att tillåta fastigheten Rönninge 1:583 att användas som 
förskolegård.

______________________

Delges:
Barn- och utbildningsnämnden
KSTU
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § 42 KS/2022:214

Återremittering - Fördjupad trafikutredning Skönviksgården 
(71087)

Den 17 februari 2022 presenterades en tjänsteskrivelse med diarienr KS/2020:168 för KSTU 
med information om en fördjupad trafikutredning. KSTU beslutade att återremittera ärendet 
för "att utreda hur många parkeringsplatser som kan behövas för hämtning och lämning av 
barn, om parkering på den kommunala tomten bredvid är möjlig, samt för att utreda 
servitutet med närliggande bostadsrättsförening." KSTU beslutade även att “föreslå barn- 
och utbildningsnämnden att behandla ärendet om en eventuell förskola på Skönviksgården”. 

De olika alternativen för hur man nyttjar fastigheten Rönninge 1:583 samt servitutet på 
fastighet Strömsdal 7 åt brf Eken påverkar friytan per barn. Enligt plan- och bygglagen ska 
friyta för barn prioriteras före parkering. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår 
utifrån detta att i en detaljplaneprocess gå vidare med att utreda följande förslag:

A. Fastighet Rönninge 1:583 används helt till förskolegård. Brf Eken behåller parkering
enligt officialservitut. En hkp parkering skapas. Arean för friyta per barn blir ca 28 m2.

B. Nå en överenskommelse med brf Eken om att häva officialservitutet och låta dessa
platser att övergå till parkering för hämta/lämna (4 platser varav 1 hkp plats). Utreda
om det är möjligt att skylta om lastfickan för att tillskapa två p-platser till vid tiderna
för hämta/lämna. Arean för friyta per barn blir ca 29 m2. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2022-05-06.

Tekniska utskottets beslut:

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott har tagit del av informationen

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att ge bygg- och
miljönämnden i uppdrag om detaljplaneändring för att tillåta en bilfri förskola på
Skönviksgården.

3. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

______________________

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Peter Youssef
Projektledare

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Återremittering - Fördjupad trafikutredning Skönviksgården
(71087)

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att ge bygg- och
miljönämnden i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för att tillåta en förskola på
Skönviksgården enligt förslag A eller B beskrivna i tjänsteskrivelsen daterad
2022-05-06.

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att ge bygg- och
miljönämnden i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för att tillåta fastigheten
Rönninge 1:583 att användas som förskolegård.

3. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Bakgrund

Den 17 februari 2022 presenterades en tjänsteskrivelse för KSTU med information om en
fördjupad trafikutredning. KSTU beslutade att återremittera ärendet för "att utreda hur
många parkeringsplatser som kan behövas för hämtning och lämning av barn, om
parkering på den kommunala tomten bredvid är möjlig, samt för att utreda servitutet med
närliggande bostadsrättsförening." KSTU beslutade även att “föreslå barn- och
utbildningsnämnden att behandla ärendet om en eventuell förskola på Skönviksgården”.
Ärendet var uppe i barn och utbildningsnämnden den 19 april 2022 och nämnden fattade
följande beslut:
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Utredning parkeringsplatser

Enligt den fördjupade trafikutredningen som gjordes finns ett stycke som beskriver antalet
parkeringsplatser som behövs för att kunna tillgodose tillräcklig kapacitet vid
hämta/lämna. Den utredningen visar att om Skönviksgårdens förskola ska kunna klara av
trafikflödet vid maxtimmen för hämta/lämna behöver man tillskapa en yta om åtta
parkeringsplatser.

Möjlig parkering på fastigheten Rönninge 1:583

Väster om och i direkt anslutning till Skönviksgården ligger fastigheten Rönninge 1:583.
Fastighetens yta är 630 m2, den är obebyggd och den ägs av Salems kommun. En tillfart till
tomten västerifrån via Wilhelmsrovägen skulle kunna tillskapas genom ett servitutsavtal
med Rönninge 1:335 och tomten skulle då kunna nyttjas som parkering. Ytan som krävs
för att tillgodose åtta parkeringsplatser är ca 310 m2. Då återstår 320 m2 till extra
förskolegård.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det är lämpligast att utnyttja
ytan som förskolegård. Barn- och utbildningsförvaltningen gör samma bedömning enligt
tjänsteskrivelse daterad 2022-04-01 (Dnr BUN/2022:109).

Vad säger Plan- och bygglagen?
“Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller
lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten
eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse.
Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering enligt
första stycket 4, ska man i första hand ordna friyta.” (PBL 8 kap. 9 § andra stycket)

Kommentarstexten till bestämmelserna om friyta respektive parkering är också tydlig med
att när det är ont om plats på tomten, så måste parkeringsplatserna ligga längre bort än
friytan för utevistelse. Bland annat anges att uppställning på gatumark måste godtas.

Om  tomten  redan  är  bebyggd  ska  kraven  på  friyta  tillgodoses  i  skälig  utsträckning.
Om  en  byggnad ändras och ändringen kräver lov eller anmälan, ska kraven på friyta
tillämpas i den utsträckning som är skälig med hänsyn till kostnaderna för arbetet och
tomtens särskilda egenskaper. Det kan vara att en skola ska etableras i en befintlig



TJÄNSTESKRIVELSE

2022-05-06
Dnr KS/2022:214

3 av 5

byggnad och byggnaden behöver byggas om för att passa verksamheten. Ändring för
skolverksamhet är bygglovspliktigt så bestämmelserna gäller också när en ny skola eller
förskola ska etableras i en byggnad utan att den behöver byggas om. Vid
skälighetsbedömningen bör man särskilt ta hänsyn till förutsättningarna för ändamålsenlig
verksamhet på friytan och att den är placerad så att barnen och eleverna själva kan ta sig
dit. (BFS 2015:1)

Status gällande fastigheten Rönninge 1:335

I samband med planläggningen av Rönninge centrum, sålde kommunen kommunal mark

till bolaget Småa AB. En av fastigheterna kommunen sålde var fastigheten Rönninge 1:335,

som även benämnts som parkvillorna. Kommunens försäljningen av de fyra kvarteren

(Trädgårdslunden, Torghuset, Flädern och Parkvillorna) förvärvades av Småa AB för en

köpeskilling på 20 135 000 kr.

Fastigheten Rönninge 1:335 är idag planlagd som kvartersmark för bostadsändamål. Vid
ett eventuellt förvärv av fastigheten kommer markpriset värderas utifrån rådande
planläggning. Detta innebär att vid ett eventuellt förvärv av fastigheten Rönninge 1:335,
kommer markpriset värderas som bostäder, oavsett vad marken planeras om till.
År 2019 beställde kommunen en värdering av den kommunala fastigheten Rönninge 1:583
från konsultbolaget Svefa. Fastighetens marknadsvärde bedöms uppgå till mellan ca 3 000
000 – 3 200 000 kr. (ca 4900 kr/m2). Vid värdering använde man sig av en ortsprismetod.
En ortsprismetod är en studie av vilka priser som tidigare betalats för fastigheter med
liknande egenskaper som värderingsobjektet. Viktigt att notera är att prisutvecklingen för
fastigheter har förändrats sedan år 2019. Den privatägda fastigheten Rönninge 1:335 har
dessutom enligt detaljplanen en större byggnadsarea än den kommunala fastigheten
Rönninge 1:583
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Fastigheten Rönninge 1:583. Tänkt tillfart till tomten är markerad med gulstreckad rektangel, sträckan från
förskolans grind är markerad med blåstreckad linje.

Servitut som belastar Skönviksgården

Fastigheten belastas av ett officialservitut som ger BRF Eken (org.nr: 769602-0242 som
äger grannfastigheten) rätt till 6 parkeringsplatser på Skönviksgårdens tomtmark. Ett
sådant officialservitut kan inte hävas av endast en part utan bägge parter måste vara
överens. MSB för en dialog med Brf Eken om att upplösa servitutet, men några tydliga
framsteg har ännu inte gjorts i frågan.

Med hänsyn till den begränsade friytan på förskolegården anser miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen att ett fortsatt arbete med att hitta alternativa
parkeringsplatser och lösa servitutet för BRF Eken bör prioriteras. En överenskommelse
med BRF Eken är dock inte avgörande för ett beslut om att bygga om Skönviksgården till
förskola.

OFFICIALSERVITUT

Kommunens plan- och exploateringsenhet förtydligar nedan beskrivna utlåtande vad som
gäller för ett officialservitut.

Ett officialservitut är en rätt för en fastighet att på visst sätt nyttja en annan fastighet, som
har bildats genom ett myndighetsbeslut. Ett officialservitut bildas av
Lantmäterimyndigheten genom en lantmäteriförrättning, i en så kallad fastighetsreglering
enligt fastighetsbildningslagen eller anläggningslagen. Ett officialservitut kan endast
upplåtas om det är av ”väsentlig betydelse” för den härskande fastigheten (fastigheten
som får rätten till servitutet). Servitutsrätten gäller, om inget annat anges, för all framtid.

Ett officialservitut kan endast ändras och upphävas genom en lantmäteriförrättning i en
fastighetsreglering. En officialservitutet kan endast upphävas om det är övergivet eller
uppenbart obehövligt för den härskande fastigheten, annars krävs det att parterna är
överens. Det innebär att kommunen kan komma överens med bostadsrättsföreningen om
att officialservitutet ska ändras. Om bostadsrättsföreningen och kommunen inte är

överens om att upphäva officialservitutet, kan kommunen inte upphäva servitutet.

Förslag för att få till parkeringsplatser för hämtning och lämning

De olika alternativen för hur man nyttjar fastigheten Rönninge 1:583 samt servitutet på
fastighet Strömsdal 7 åt brf Eken påverkar friytan per barn. Enligt plan- och bygglagen ska
friyta för barn prioriteras före parkering.

Förvaltningen föreslår utifrån detta att i en detaljplaneprocess gå vidare och utreda
följande förslag: .

A. Fastighet Rönninge 1:583 används helt till förskolegård. Brf Eken behåller
parkering enligt officialservitut. En hkp parkering skapas. Arean för friyta per barn
blir ca 28 m2.
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B. Nå en överenskommelse med brf Eken om att häva officialservitutet och låta
dessa platser att övergå till parkering för hämta/lämna (4 platser varav 1 hkp
plats). Utreda om det är möjligt att skylta om lastfickan för att tillskapa två
p-platser till vid tiderna för hämta/lämna. Arean för friyta per barn blir ca 29 m2.

Christina Lood
Förvaltningschef

Erik Engström
Fastighetschef

Bilaga

Tjänsteskrivelse Dnr BUN/2022:109

Delges

Kommunstyrelsen
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Barn- och utbildningsförvaltningen
Staffan Laring
Verksamhetsstrateg

Barn- och utbildningsnämnden

Skönviksgården som förskola

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ge miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att:

1. påbörja arbetet med de detaljplansförändringar som krävs för att Skönviksgården
ska kunna nyttjas som förskola.

2. slutföra detaljprojekteringen av de ombyggnadsarbeten som krävs för att
Skönviksgården ska fungera som förskola.

3. då utemiljön planeras prioritera friyta för barn framför parkeringsplatser.
4. hitta en lösning som gör att BRF Ekens officialservitut som belastar fastigheten

kan hävas.

Sammanfattning av ärendet
Skönviksgården i Rönninge centrum har tidigare varit kommunalt äldreboende, men
byggnaden står nu tom sedan sommaren 2020. Under första halvåret 2021 genomfördes
en förprojektering för att utreda förutsättningarna för att bedriva förskoleverksamhet i
lokalerna och den 16 augusti skedde slutleverans av handlingarna i underlaget.
Förprojekteringen visar att Skönviksgården kan byggas om till en förskolebyggnad av hög
kvalitet, men trafiksituationen och tillgången till friyta på förskolegården behövde utredas
vidare. Det stod också klart att en ändring av detaljplanen skulle krävas för att
Skönviksgården skulle kunna bli förskola.

Då den fördjupade trafikstudien om Skönviksgården behandlades på kommunstyrelsen
tekniska utskotts sammanträde den 17 februari 2022 beslutades att barn- och
utbildningsnämnden skulle behandla ärendet om en eventuell ny förskola på
Skönviksgården utefter den information som tillkommit i ärendet.

Ärendet
Den 20 november 2019 informerades kommunstyrelsen tekniska utskott att
socialförvaltningen föreslås lämna Skönviksgården. Skönviksgården i Rönninge centrum
har tidigare varit kommunalt demensboende, men byggnaden står nu tom sedan
sommaren 2020. Barn- och utbildningsförvaltningen bedömde att byggnadens potential
som förskola behövde utredas vidare.

Under första halvåret 2021 genomfördes en förprojektering för att utreda
förutsättningarna för att bedriva förskoleverksamhet i lokalerna och den 16 augusti
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skedde slutleverans av handlingarna i underlaget. Förprojekteringen visar att
Skönviksgården kan byggas om till en förskolebyggnad av hög kvalitet, men
trafiksituationen och tillgången till friyta på förskolegården behövde utredas vidare. Det
stod också klart att en ändring av detaljplanen skulle krävas för att Skönviksgården skulle
kunna bli förskola.

En fördjupad trafikanalys har genomförts som har studerat den ökade trafikbelastningen
för Skönviksgården. Det har bl.a. gjorts mätningar på trafikflöden i området och förslag på
lösningar har tagits fram för att öka trafiksäkerheten. Parkeringsmöjligheterna kring den
tänkta förskolan har också utretts och behandlats.

Den fördjupade trafikanalysen visade att:

1. Den ökade trafikmängden kommer inte att generera en orimligt hög
trafikbelastning på vägarna runt Skönviksgården.

2. Parkeringsmöjligheterna kring förskolan blir näst intill obefintliga.

Förvaltningens slutsats efter de genomförda utredningarna var att om lokalerna byggs om
till förskola, så behöver det vara under förutsättningen att Skönviksgårdens förskola blir
en bilfri förskola. Med bilfri menas en förskola där det ej finns förutsättningar för att
hämta/lämna barn med bil vid förskolan, utan det åligger vårdnadshavare att
hämta/lämna medelst andra medel. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade den
17 februari 2022 att:

1. återremittera ärendet för att utreda hur många parkeringsplatser som kan
behövas för hämtning och lämning av barn, om parkering på den kommunala
tomten bredvid är möjlig, samt för att utreda servitutet med närliggande
bostadsrättsförening.

2. föreslå barn- och utbildningsnämnden att behandla ärendet om en eventuellt
förskola på Skönviksgården.

3. uttala att parkeringshuset för Rönninge centrum måste kunna användas av
vårdnadshavare vid hämtning och lämning av barn.

Servitut som belastar Skönviksgården

Fastigheten belastas av ett officialservitut som ger BRF Eken (org.nr: 769602-0242 som
äger grannfastigheten) rätt till 6 parkeringsplatser på Skönviksgårdens tomtmark. Ett
sådant officialservitut kan inte hävas av endast en part utan bägge parter måste vara
överens. MSB för en dialog med Brf Eken om att upplösa servitutet, men några tydliga
framsteg har ännu inte gjorts i frågan.

Med hänsyn till den begränsade friytan på förskolegården anser barn- och
utbildningsförvaltningen att ett fortsatt arbetet med att hitta alternativa
parkeringsplatser och lösa servitutet för BRF Eken bör prioriteras. En överenskommelse
med BRF Eken är dock inte avgörande för ett beslut om att bygga om Skönviksgården till
förskola.

Möjligheter med fastigheten Rönninge 1:583

Väster om och i direkt anslutning till Skönviksgården ligger fastigheten Rönninge 1:583.
Fastighetens yta är 630 m2, den är obebyggd och den ägs av Salems kommun. En tillfart
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till tomten västerifrån via Wilhelmsrovägen skulle kunna tillskapas genom ett
servitutsavtal med Rönninge 1:335 och tomten skulle då kunna nyttjas som parkering.
Värt att notera är dock att det skulle innebära att föräldrarna skulle behöva köra c:a 165
meter från förskolans grind för att komma till parkeringen och det är osannolikt att det
skulle uppfattas som en bra lösning.

Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning är att det vore lämpligast att utnyttja
ytan som förskolegård.

Fastigheten Rönninge 1:583. Tänkt tillfart till tomten är markerad med gulstreckad rektangel, sträckan från
förskolans grind är markerad med blåstreckad linje.

Vad säger Plan- och bygglagen?

“Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller
lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten
eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse.
Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering enligt
första stycket 4, ska man i första hand ordna friyta.” (PBL 8 kap. 9 § andra stycket)

Kommentarstexten till bestämmelserna om friyta respektive parkering är också tydlig
med att när det är ont om plats på tomten, så måste parkeringsplatserna ligga längre bort
än friytan för utevistelse. Bland annat anges att uppställning på gatumark måste godtas.

Om  tomten  redan  är  bebyggd  ska  kraven  på  friyta  tillgodoses  i  skälig  utsträckning.
Om  en  byggnad ändras och ändringen kräver lov eller anmälan, ska kraven på friyta
tillämpas i den utsträckning som är skälig med hänsyn till kostnaderna för arbetet och
tomtens särskilda egenskaper. Det kan vara att en skola ska etableras i en befintlig
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byggnad och byggnaden behöver byggas om för att passa verksamheten. Ändring för
skolverksamhet är bygglovspliktigt så bestämmelserna gäller också när en ny skola eller
förskola ska etableras i en byggnad utan att den behöver byggas om. Vid
skälighetsbedömningen bör man särskilt ta hänsyn till förutsättningarna för
ändamålsenlig verksamhet på friytan och att den är placerad så att barnen och eleverna
själva kan ta sig dit. (BFS 2015:1)

Katarina Sweding
Förvaltningschef

Staffan Laring
Verksamhetsstrateg

Bilagor

Delges

Kommunstyrelsen

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

Nr. 14

 § X KS/2022:23 

Sammanställning av motioner och verkställighetslista

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 inte beretts färdigt.

Revisorerna har uppmärksammat att det inte alltid har skett en återrapportering gällande 
tidigare kommunfullmäktigebeslut. Kommunstyrelseförvaltningen har därför infört en ny 
rutin att presentera en uppdrags/verkställighetslista att presentera för fullmäktige samtidigt 
som motionslistan, med start för ärenden från år 2020 och framåt. 

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner och 
verkställighetslistan.

______________________

Sändlista
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelseförvaltningen
Elina Peronius
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Balanslista över obesvarade motioner och verkställighet av
kommunfullmäktiges beslut

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner och
verkställighetslistan.

Sammanfattning av 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 inte beretts färdigt.

Revisorerna har uppmärksammat att det inte alltid har skett en återrapportering gällande
tidigare kommunfullmäktigebeslut. Kommunstyrelseförvaltningen har därför infört en ny
rutin att presentera en uppdrags/verkställighetslista att presentera för fullmäktige
samtidigt som motionslistan, med start för ärenden från år 2020 och framåt.

Ärendet

Totalt sex motioner är för närvarande under beredning. Två motioner har passerat
beredningstiden på ett år, men kommunstyrelseförvaltningen har för avsikt att
presentera ett förslag till svar på motionerna snarast.

Flera av kommunfullmäktiges uppdrag, såsom att höja taxan eller godkännande av planer
och riktlinjer, implementeras direkt och anses inte nödvändiga att följas upp. Mål och
budget följs upp inom den ekonomiska processen genom delårsrapporter och årsbokslut.

Kommunstyrelseförvaltningen har identifierat fyra uppdrag sedan 2020 där en separat
återrapportering till kommunfullmäktige kan vara berättigad, se bilaga. Två av uppdragen
är redan verkställda, det gäller beslut om att införskaffa prideflaggan, som numera hissas
på kommunens flaggstänger i samband med Pride-festivalen i Stockholm, samt beslut om
att kompensera fristående grundskolor motsvarande underskottet från åren 2018-2019.
Efter att verkställda beslut redovisats för kommunfullmäktige plockas de bort från listan.

Två beslut har ännu inte verkställts. Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-20 § 4
gällande utformning av vägarna kring Södra Hallsta. I enlighet med planprocessen
föreslås planförslaget för Södra Hallsta, plan nr 81-72 sändas ut på granskning efter
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beslut i bygg- och miljönämnden. Korsningen Tvärleden-Salemsvägen är projekterad och
planlagd för att möjliggöra en cirkulationsplats enligt kommunfullmäktiges beslut.
Behovet av att revidera exploateringsbudget kan identifieras tidigast juni/juli 2022, när
projektering av den kommunala VA- och vägnätet i Södra Hallsta är framtagen och
fastställd. Vid eventuell revidering av budget kommer nya förutsättningar som påverkar
budget presenteras med tjänsteutlåtande.

Inga större ändringar av projekteringen har gjorts för vägarna i Södra Hallsta sedan
kommunfullmäktige fattade sitt beslut. Längst Salemsvägen har vissa justeringar för diken
för att möjliggöra dagvatten- och skyfallshantering gjorts. Det innebär bland annat att en
grön zon för dike och plantering planeras mellan körbanan och gång- och cykelbanan. En
ny gång- och cykelvägkoppling kommer att finnas från Lilldalsvägen och gång- och
cykelvägpassage planeras över tvärförbindelsen. Det kommer att finnas möjlighet att
passera kvartersgatan som planeras inom kvarteret söder om tvärförbindelsen och ett
x-område som möjliggör tillgänglighet för gång- och cykelvägpassage är planlagt mellan
lamellhusen för anslutning mot Salemsvägen.

Slutligen, kommunfullmäktiges beslut 2022-02-24 § 2 har av förklarliga skäl inte heller
verkställts ännu, det gällde att följa upp genomförda aktiviteter, klimatkommunernas
medlemskap och koldioxidanalys, samt att nämndsmål med indikatorer till ovan
klimatmål ska utredas och tas fram för nämnderna i kommunen under 2022. Ärendet är
under beredning och en redovisning är aktuell först nästkommande år.

Mats Bergström
Kommundirektör

Elina Peronius
Kommunsekreterare

Bilagor

Obesvarade motioner maj 2022
Verkställighetslista maj 2022



Notering dnr Namn remitterad till remiiterad till remitterad till remitterad till remitterad Anmäld till KF

Bereds till KF 6 okt KS/2018:75
Motion - HBTQ-certifiering för ökad respekt och tolerans för olikheter. 
Väckt av Mia Franzén (L) KFN BUN SN TU 2018-10-10 2018-02-22

Bereds till KF 6 okt KS/2020:309
Motion - Namnbyte av Rönninge gymnasium till Sten Bergmans 
gymnasium, väckt av Raili Nilsson och Leif Ståhl (C) BUN MSB/BoM 2021-10-14 2020-10-06

Bereds till KF 6 okt KS/2021:361 Motion - Kalhyggen väckt av Anders Klerkefors MSB/BoM 2021-10-14 2021-10-07

Bereds till KF 6 okt KS/2021:362
Motion - stoppa sopdumpning, inför kameraövervakning vid 
återvinningsstationer väckt av Anders Klerkefors (R) MSB 2021-10-14 2021-10-07

Under beredning KS/2021:418 Motion - Hundar och papperskorgar, väckt av Anders Klerkefors (R) MSB 2021-12-03 2021-11-25
Under beredning KS/2022:201 Motion - Hundrastgårdar, väckt av Markus von Vowern (SD) MSB 2022-04-25 2022-02-24



Pågående / Ej verkställda beslut

Datum § Ärendemening Ansvar förvaltning
Diarienr 
/beteckning Status 1 KF uppdrar... (beslutssats)

Status 2, Avklarade/verkställda 
beslut

2020-02-20 4 Utformning av vägarna kring 
Södra Hallsta

MSB KS/2019:353 Under beredning. Bygg- 
och miljönämnden 
föreslås sända 
planförslaget på 
granskning med 
standardförfarande vid 
nästkommande 
sammanträde.  

1. KF beslutar att en cirkulationsplats anläggs vid korsningen Tvärleden- 
Salemsvägen enligt tjut 2020-01-08. 2. KF beslutar att finansiering ska ske 
genom att exploateringsbudgeten för Södra Hallsta revideras i enlighet med 
tjut. 3. KF beslutar att i övrit godkänna principlösningar enligt tjut för vägarna 
kring Södra Hallsta. 4. KF beslutar att med tanke på tidigare tagna beslut om 
att pröva gång- och cykelvägar mot Rönninge C genom Södra Hallsta, bör en 
sådan övergång från lilldalsvägen över tvärleden övervägas och ritas in i 
planen. 

2020-11-25 51 Kompensation till fristående 
grundskolor

BoU KS/2020:297 KF antar förslaget att kompensera fristående grundskolor motsvarande 
underskottet från åren 2018-2019 motsvarande 266 tkr. 

Verkställt. Underlag för utbetalning 
gick iväg 2021-08-13
Information till de fristående 
skickades 2021-08-25

2021-06-17 36
Var på motion - Salem hyllar 
Pride Kansliet

KS/2020:393 KF beslutar att bifalla beslutspunkt ett och två i motionen. (1. Att Salems 
kommun införskaffar Prideflaggan. 2. Att Salems kommun hissar Prideflaggan 
på kommunens flaggstänger i samband med Pride-festivaler i Stockholm.)

Verkställt och så pass synligt att 
ytterligare redovisning inte bör 
behövas. 

2022-02-24 2 Nytt klimatmål i Salems kommun
Samtliga 
förvaltningar KS/2021:406 Under beredning. 

3. KF beslutar att följande indikatorer kommer följas upp av KF år 2022: 
Genomförda aktiviteter, Klimatkommunernas medlemskap, Koldioxidanalys. 4. 
KF beslutar att under 2022 ska nämndsmål med indikatorer till ovan klimatmål 
utredas och tas fram för nämnderna i kommunen. 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

Nr. 15

 § X KS/2022:237 

Revidering regler för föreningsbidrag och föreningsregistrering

Föreningar som registreras i Salems kommuns föreningsregister behöver uppfylla vissa krav 
för föreningsregistrering. För att kultur- och fritidsförvaltningen lättare ska kunna se att 
föreningen uppfyller kommunens krav varje år föreslås att föreningar som ej lämnat in 
föreningsuppgift med tillhörande dokument senast 60 dagar efter årsmöte blir av med sin 
registrering. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår även att föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet intygar i samband med föreningsregistrering att föreningen har 
kännedom om barnkonventionen och barnets rättigheter. Se bilaga 1.

Idag finns tre olika föreningsbidrag för barn och ungdomsverksamhet 5-20 år. Grundbidrag, 
aktivitetsbidrag och särskilt bidrag. Grundbidrag och särskilt bidrag föreslås vara kvar i samma 
omfattning. Förslaget är att göra om särskilt bidrag för att stimulera föreningar att utveckla 
verksamheter som finns i föreningen eller stimulera till nya verksamheter eller arbetssätt. Se 
bilaga 1.

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förslag om revidering av regler för 
föreningsbidrag och föreningsregistrering gäller fr.o.m 1 augusti 2022.

______________________

Sändlista
Kommunfullmäktige
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Annika Holmertz
Fritidskonsulent

Kultur- och fritidsnämnden

Revidering regler för föreningsbidrag och
föreningsregistrering

Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med kultur- och

fritidsförvaltningens förslag revidering av regler för föreningsbidrag och

föreningsregistrering.

2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att förslag om revidering
av regler för föreningsbidrag och föreningsregistrering gäller fr o m 1 augusti
2022.

Sammanfattning av ärendet
Föreningar som registreras i Salems kommuns föreningsregister behöver uppfylla vissa

krav för föreningsregistrering. För att kultur- och fritidsförvaltningen lättare ska kunna se

att föreningen uppfyller kommunens krav varje år föreslås att föreningar som ej lämnat in

föreningsuppgift med tillhörande dokument senast 60 dagar efter årsmöte blir av med sin

registrering. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår även att föreningar med barn- och

ungdomsverksamhet intygar i samband med föreningsregistrering att föreningen har

kännedom om barnkonventionen och barnets rättigheter. Se bilaga 1.

Idag finns tre olika föreningsbidrag för barn och ungdomsverksamhet 5-20 år.

Grundbidrag, aktivitetsbidrag och särskilt bidrag. Grundbidrag och särskilt bidrag föreslås

vara kvar i samma omfattning. Förslaget är att göra om särskilt bidrag för att stimulera

föreningar att utveckla verksamheter som finns i föreningen eller stimulera till nya

verksamheter eller arbetssätt. Se bilaga 1.

Föreningsregistrering

Idag har vi föreningar som finns i kommunens föreningsregister som ej årligen lämnar in

grunduppgift med tillhörande årsberättelse, bokslut, verksamhetsberättelse samt

revisionsberättelse. Vi vet idag inte om föreningarna är aktiva,hur verksamheten bedrivs

eller om föreningen uppfyller kraven för föreningsregistrering. Kultur- och

fritidsförvaltningen föreslår därför att föreningarna årligen ska lämna in grunduppgift med

tillhörande dokument senast 60 dagar efter årsmöte för att få vara kvar i
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föreningsregistret. Har föreningen ej lämnat in uppgift tas föreningen bort från

föreningsregistret och därmed upphör föreningens föreningsregistrering. Föreningen har

möjlighet vid senare tillfälle att ansöka om att registrera sig på nytt.

Särskilt bidrag

Under många år har ansökningarna gällande särskilt bidrag från föreningarna i princip varit

exakt lika från år till år utöver några få tillkommande projekt vissa år. Det gör att pengarna

för särskilt bidrag mer har gått till den ordinarie verksamhet och potten har inte fungerat

för att stimulera nya verksamheter eller utveckling av ordinarie verksamhet eller

arbetssätt.

Kultur- och fritidsnämnden har givit Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram

förslag till nya och tydligare fördelningsprinciper för särskilt bidrag. Dessa ska stimulera till

att utveckla verksamhet, hitta nya målgrupper, mer jämställd föreningsverksamhet eller

stimulera till ett miljötänk i föreningslivet. Som tidigare avser stödet registrerade

föreningar i Salems kommun med verksamhet för barn/unga i åldern 5-20 år.

Fördelningsprinciperna sker enlig följande:

1. Stöd kan sökas för verksamhetsutveckling. Verksamhetsutveckling avser t.ex

ordinarie verksamhet som föreningen önskar utveckla på något sätt eller

verksamhetsutveckling som avser helt nya verksamheter inom föreningen.

Verksamhetsutveckling som avser en mer jämställd förening mellan flickor och

pojkar, inkludering av personer med funktionsnedsättning eller integration

kommer att en högre prioriteringsordning än övriga ansökningar.

2. Stöd kan sökas för Klimat- och miljöarbete/Klimat- och miljöprojekt i

föreningen.

Barnkonventionen

Barnkonventioen är numera lagstiftning i Sverige och har därför även påverkan på

föreningslivet. Nya barn- och ungdomsföreningar som vill registrera sig i kommunen

behöver svara på att föreningen tagit del av barnkonventionen och barnets rättigheter ser

kultur- och fritidsförvaltningen som en del i att barn ska vara trygga i föreningslivet i

Salems kommun.

Konsekvenser för ny regel gällande föreningsregistrering
Konsekvensen av ny regel gällande föreningar som ej lämnar in föreningsuppgift med

tillhörande dokument skulle göra att kultur- och fritidsförvaltningen kan se vilka

föreningar som är aktiva och uppfyller kraven för föreningsregistrering. Det gör att rätt

föreningar kan ta del av kommunens förmåner bl a  0-taxa, reducerad avgift i lokaler för
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vuxna, kan söka föreningsbidrag m.m.

Konsekvenser för nya fördelningsprinciper för särskilt bidrag
Konsekvensen av ny fördelning av särskilt bidrag kan bli att vissa föreningar med barn och

ungdomsverksamhet som idag inte har 0-taxa i sina lokaler kan gå miste om det bidrag

som föreningar tidigare ofta fått från särskilt bidrag för läger eller andra förberedelser.

Det skulle medföra en ökad kostnad för föreningen eller den enskilda utövaren.

Vissa föreningar som tidigare år fått särskilt bidrag för material till ordinarie verksamhet

skulle gå miste om det om inte materialet ingår i någon form av ansökan av

föreningsutveckling.

En hel del av föreningarna som tidigare år sökt för ledarutbildning generellt kommer inte

kunna söka för det. Ledarutbildning kan enbart bli aktuellt om det ingår som en del i en

verksamhetsutveckling eller liknande.

Det kan ev. leda till att färre föreningar får en större del av särskilt bidrag och andra blir

utan, som inte hamnar högt i prioritering.

Den positiva konsekvensen är att föreningarna försöker hitta innovativa sätt att utveckla

sin förening och får in nya målgrupper och verksamheter till föreningen.

75% av tilldelat belopp betalas ut när beloppet beviljats. 25% betalas ut i samband med

redovisning. Har föreningen inte nyttjat tilldelat belopp sker en återbetalning till Salems

kommun. För ansökan av Särskilt bidrag finns idag  en särskild ansökningsblankett.

Finansiering

Finansiering sker via budgetmedel inom verksamhet Stöd till föreningar, 41113.

Rolf Johanson
Kultur- och fritidschef

Annika Holmertz
Fritidskonsulent



Föreningsbidrag

Regler för Kultur- och fritidsnämndens stöd till
föreningar registrerade i Salems kommun.

2022-03-01

Kultur- och fritidsförvaltningen



Förslag på uppdaterad text för föreningsbidrag
Svart text = text som finns sedan tidigare. Inga ändringar.
Röd text överstruken = gammal text som tas bort.
Blå text = Ny text som ersätter gammal text eller mening/ord som uppdaterats utan att
texten påverkas (mer lättläst etc)

Regler för stöd till föreningar
Kultur- och fritidsnämnden stödjer årligen, genom bidrag och servicetjänster i olika former,
förening/ organisation som är registrerade i Salems kommun. Stödet omfattar:

- Grundbidrag
- Aktivitetsbidrag
- Särskilt bidrag
- Bidrag till handikappföreningar
- Föreningsservice
- Projektbidrag till studieförbund

För att erhålla stöd ska föreningen uppfylla villkoren i de allmänna bestämmelserna i punkt 2
samt tilläggsbestämmelserna i punkt 3.

1. Målsättning

Bidragen utgör stöd till befintliga verksamheter och en stimulans till nyskapande och
utveckling av det lokala föreningslivet.

Stöd i form av bidrag lämnas till barn- och ungdomsverksamhet samt verksamhet för
personer med funktionsnedsättning. samt verksamhet för funktionshindrade.

2. Föreningsregistrering

Följande kriterier måste uppfyllas föra att föreningen ska erhålla en registrering i
Salems kommun.

A. Bedriver verksamhet i demokratiska former, ej har diskriminerande eller
våldsförhärligande verksamhet och tillhör statsbidragsberättigad riks- eller
distriktsorganisation.
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B. Har minst 10 st registrerade medlemmar boende i Salems kommun. Som medlem
räknas den som närmast föregående verksamhetsår erlagt av årsmöte fastställd
medlemsavgift.

C. Har regelbunden verksamhet i Salems kommun.
D. Föreningar med verksamhet för personer med funktionsnedsättning registreras efter

särskild prövning i Kultur- och fritidsnämnden.
E. Pensionärsföreningar ska ha minst 25 st medlemmar samt ha en lokal styrelse och

aktiviteter i Salems kommun. (se punk B)
F. Föreningar med verksamhet för barn- och ungdomar behöver vid

föreningsregistrering uppge att föreningen känner till barnkonventionen och barnets
rättigheter.

G. Föreningar och organisationer som ej uppfyller ovanstående villkor kan efter särskild
prövning av Kultur- och fritidsnämnden registreras.

2.1 Årlig uppdatering föreningsregistrering

För att kvarstå som registrerad förening behöver följande göras årligen:

A. Årligen lämna in föreningens årsmötesprotokoll (underskrivet), bokslut,

verksamhetsberättelse och revisionsberättelse senast 60 dagar efter årsmötet.

B. Årligen lämna in föreningsuppgift, senast 60 dagar efter årsmötet.  För att bibehålla

föreningsregistrering behöver föreningen uppfylla kraven för föreningsregistrering (se

punkt 2)

C. Årsmötesprotokoll, bokslut, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och

föreningsuppgift lämnas in via Kultur- och fritidsförvaltningens bidragssystem.

D. Om föreningen inte lämnar in justerat årsmötesprotokoll, bokslut,

verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och föreningsuppgift senast 60 dagar

efter årsmöte mister föreningen sin föreningsregistrering. Föreningen kan ansöka om

föreningsregistrering på nytt om kraven i punkt 2 är uppfyllda.

3. Allmänna bestämmelser

3.1 Bidragsberättigad förening

Föreningen som uppfyller följande villkor erhåller kommunala bidrag.

A. Föreningen är registrerad i enlighet med punkt 2, ovan.
B. Har minst 10 st registrerade medlemmar i åldern 5-20 år boende i Salems kommun.

Föreningar som har minst 65% av medlemmarna i bidragsberättigad ålder boende i
Salems kommun erhåller bidrag för samtliga medlemmar i åldersgruppen. Som
medlem räknas den som närmast föregående verksamhetsår erlagt av årsmötet
fastställd medlemsavgift.
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C. Har regelbunden verksamhet i Salems kommun.
D. Har minst 10 st bidragsberättigade sammankomster per verksamhetsår.
E. Föreningar som har verksamhet för personer med funktionsnedsättning kan erhålla

bidrag efter särskild prövning i Kultur- och fritidsnämnden.
F. Föreningar och organisationer som ej uppfyller ovanstående villkor kan efter särskild

prövning av Kultur- och fritidsnämnden erhålla bidrag.
G. Inlämnande av felaktiga uppgifter som kan påverka bidragets storlek medför

återbetalningsskyldighet och kan medföra avstängning från erhållande av bidrag.

3.2 Ej bidragsberättigad förening

Följande föreningar kan ej erhålla bidrag.

- Ekonomiska föreningar.
- Intresseorganisationer såsom fackliga organisationer, politiska organisationer

(undantag för politiska ungdomsorganisationer, vilka är bidragsberättigade),
företagsföreningar, fastighetsföreningar, studieförbund, hyresgästföreningar
och liknande, stödorganisationer såsom supporterklubbar och
insamlingsorganisationer.

- Föreningar som erhåller bidrag av annan kommunal instans eller från kyrkliga
i kommunen.

- Hem- och skola föreningar.

Inlämnade felaktiga uppgifter som kan påverka bidragets storlek medför
återbetalningsskyldighet och kan medföra avstängning från erhållande av bidrag.

3.3 Ansökan om bidrag m.m.

Bidragsberättigad förening ska till Kultur- och fritidsförvaltningen årligen senast den
31 mars på särskild blankett redovisa följande uppgifter:

A. Antalet registrerade medlemmar, totalt i föreningen.
B. Antalet medlemmar som bor i Salems kommun.
C. Antalet medlemmar i åldern 5-20 år, boende i Salems kommun respektive boende

utanför Salems kommun.
D. Årligen lämna in av årsmötet godkänt årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse,

bokslut samt revisionsberättelse. Årsmötesprotokollet samt revisionsberättelsen ska
vara påskrivet. Föreningar som inte kunnat avhålla årsmöte före den 31 mars medges
att inkomma med årsmöteshandlingar efter genomfört årsmöte. Verksamhetsbidrag
kan då komma att utbetalas senare.

E. Ansökan för de olika bidragen lämnas in till Kultur- och fritidsförvaltningen enligt de
regler som anges under respektive bidrag.

F. Ansökan ska lämnas in via Kultur- och fritidsförvaltningens bidragssystem.
G. Ansökningar som kommit in efter ansökningstidens utgång kan komma att lämnas

utan avseende.
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3.4 Kontroll

Kultur- och fritidsförvaltningen äger rätt att granska de handlingar som ligger till
grund för bidragsansökan. Sådana handlingar ska föreningen förvara i minst fyra år
efter verksamhetens utgång.

4. Föreningsstöd

Kultur- och fritidsnämnden fastställer, efter kommunfullmäktiges budgetbeslut, ramar för

aktivitets- och grundbidrag samt bidrag till handikappföreningar.

4.1 Aktivitetsbidrag

Aktivitetsbidrag utgår med ett belopp per deltagare i bidragsberättigad ålder vid

bidragsberättigad sammankomst.

Bidragsberättigad sammankomst innebär:

A. Att aktiviteten är beslutad och planerad av styrelse, sektion, medlemsmöte eller

motsvarande och att ledare för aktiviteten är utsedd

B. Att den sammanlagda tiden för aktiviteten är minst 45 minuter.

C. Att endast ett (1) deltagartillfälle får räknas per person, dag och förening.

D. Att närvarokort ska föras för aktiviteten och att ledare eller biträdande ledare finns

närvarande under hela sammankomsten. Ledare t.o.m 20 år kan även räknas som aktiv.

E. Barn och ungdom 5-20 år boende i annan kommun, men är verksamma i förening i Salems

kommun kan erhålla bidrag. Dock gäller det att 65% av medlemmarna i åldern 5-20 år i

föreningen är boende i Salems kommun.

F. Bidrag kan erhållas för matchspel/ turnering/ tävling inom Salems kommun. Dock ej för

matchspel/ turnering/ tävling utanför kommunen.

G. Aktiviteter utgår ej för entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som

exempelvis danser, bingo eller basarer. Bidrag utgår ej heller till studiecirkelsammankomster.

Närvarokort ska av föreningen förvaras minst fyra (4) år och ska på anmodan lämnas in till

Kultur- och fritidsförvaltningen för granskning.

Följande ansökningsperioder gäller för ansökning av aktivitetsstöd i Salems kommun:

1 januari - 30 juni, sista datum för ansökan 25 augusti.

1 juli - 31 december, sista datum för ansökan 25 februari.

4.2 Grundbidrag

Bidragsberättigade föreningar erhåller grundbidrag med ett belopp per medlem i

bidragsberättigad ålder.
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Föreningar som bedriver verksamhet i flera kommuner är berättigade till grundbidrag enligt

ovan om föreningen bedriver verksamhet i Salems kommun. Barn och ungdom 5-20 år

boende i annan kommun, men verksamma i förening i Salem kan erhålla bidrag. Dock gäller

att 65% av medlemmarna i åldern 5-20 år i förening är boende i kommunen.

För att erhålla grundbidrag behöver ansökan lämnas in tillsammans med årsmötesprotokoll,

verksamhetsberättelse, bokslut samt revisionsberättelse. Ansökan lämnas in senast den 31

mars.

Förening som ingår idrottsallians eller som markerar samhörighet via samma föreningsnamn

och har gemensam administration, räknas i detta sammanhang som en förening.

Nystartad förening erhåller grundbidrag med omedelbar verkan i enlighet med

bidragsbestämmelserna.

4.3 Bidrag till handikappföreningar

Bidrag till föreningar som är registrerade i Salems kommun och bedriver verksamhet för

personer med funktionsnedsättning får grundbidrag per medlem som är boende i Salems

kommun med belopp som årligen fastställt i budget.

Bidragsansökan lämnas in senast 31 mars på blankett för grundbidrag tillsammans med

årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, bokslut samt revisionsberättelse.

4.4 Särskilt bidrag

Särskilt bidrag kan efter prövning av Kultur- och fritidsnämnden utgå för bidragsberättigad

verksamhet. Särskilt bidrag kan utgå för verksamhet eller projekt som avser att utveckla

föreningens ordinarie verksamhet eller utveckla nya verksamheter inom föreningen.

Kultur- och fritidsnämnden prioriterar följande områden:

- Jämställd förening.

- Inkluderande verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

- Integration.

- Miljöarbete.

Utöver prioriterade områden kan bidrag sökas för verksamhet eller projekt som avser att

utveckla föreningen.

Särskilt bidrag kan generellt inte sökas för ordinarie verksamhet såsom läger, träning,

utbildning och material om det inte inte ingår som en del av t.ex verksamhetsutveckling.

Ansökan lämnas in senast den 31 mars via Kultur- och fritidsförvaltningens bidragssystem.
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Särskilt bidrag kan efter prövning av Kultur- och fritidsnämnden utgå för verksamhet med

barn- och ungdom som nämnden finner angelägen. Kultur- och fritidsnämnden prioriterar

ledarutveckling men bidrag kan även utgå för lovverksamhet, lägerverksamhet, stöd till

funktionshindrade och materialutveckling.

Ansökan skall åtföljas av beskrivning av verksamheten och vara inlämnad till Kultur- och

fritidsförvaltningen 31 mars årligen

Beviljat belopp utbetalas 75% i förskott och resterande 25% efter redovisning. Redovisning

sker senast den 30 november samma år som ansökan beviljats.

4.5 Föreningsservice

Kultur- och fritidsnämnden föreningsservice består av:

A. Kopieringsservice. Kopiering av kallelser, affischer, protokoll, föreningsmeddelanden m.m,

kan ske till subventionerat pris till föreningar som är registrerade i Salems kommun.

Omfattningen av denna service regleras genom särskilda föreskrifter som meddelas av

Kultur- och fritidsnämnden. Avgifter för denna service fastställs årligen i budget.

B. Registrerade föreningar i Salems kommun kan kostnadsfritt låna mindre högtalaranläggning

av Kultur- och fritidsförvaltningen. Utlåning av AV- hjälpmedel m.m. Organisation och

förening upptagen i nämndens föreningsregister kan kostnadsfritt låna AV-hjälpmedel och

utrustning för föreningsverksamhet såsom film-, oh-, dia-, video-projektor,

högtalaranläggning m.m. som för detta ändamål disponeras av kultur- och fritidsnämnden.

Omfattningen av denna service regleras genom särskilda föreskrifter som meddelas av

Kultur- och fritidsnämnden. Beställning och utlåning sker efter hänvändelse till Kultur- och

fritidsförvaltningen.

C. Föreningar kan från Kultur- och fritidsförvaltningen erhålla hjälp med arkivering av äldre

handlingar m.m.
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

Nr. 16

 § X KS/2022:238 

Revidering taxor, avgifter och allmänna upplåtelsevillkor för 
idrottsanläggningar, bollplaner och samlingslokaler

Salems kommuns taxor för idrottsanläggningar, bollplaner och samlingssalar består idag av 
olika prissättning för respektive anläggning/lokal (ej ishall). Det nya förslaget innebär en 
gruppering av kommunens idrottsanläggningar/ samlingslokaler för att få en mer samlad 
prissättning. I förslaget tillkommer även två nya avgifter.

Allmänna upplåtelsevillkor uppdateras för att göra texten mer lättläst. Text har även 
omarbetats redaktionellt för att passa dagens uthyrning av idrottsanläggningar/ 
samlingslokaler. 

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta kultur- och 
fritidsförvaltningens förslag om revidering av taxor, avgifter och allmänna upplåtelsevillkor 
för idrottsanläggningar, bollplaner och samlingslokaler att gälla fr.o.m. 1 augusti 2022.

______________________

Sändlista
Kommunfullmäktige





TJÄNSTESKRIVELSE

2022-03-21
Dnr. KFN/2022:24

1 av 2

Kultur- och fritidsförvaltningen
Annika Holmertz
Fritidskonsulent

Kultur- och fritidsnämnden

Revidering taxor, avgifter och allmänna upplåtelsevillkor för
idrottsanläggningar, bollplaner och samlingslokaler

Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta kultur-

och fritidsförvaltningens förslag om revidering av taxor, avgifter och allmänna
upplåtelsevillkor för idrottsanläggningar, bollplaner och samlingslokaler.

2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att förslag om revidering
av taxor, avgifter och allmänna upplåtelsevillkor för idrottsanläggningar,
bollplaner och samlingslokaler gäller fr o m 1 augusti 2022.

Sammanfattning av ärendet
Salems kommuns taxor för idrottsanläggningar, bollplaner och samlingssalar består idag
av olika prissättning för respektive anläggning/lokal (ej ishall). Det nya förslaget innebär
en gruppering av kommunens idrottsanläggningar/ samlingslokaler för att få en mer
samlad prissättning. I förslaget tillkommer även två nya avgifter.

Allmänna upplåtelsevillkor uppdateras för att göra texten mer lättläst. Text har även
omarbetats redaktionellt för att passa dagens uthyrning av idrottsanläggningar/
samlingslokaler.

Taxor

Taxor som idag gäller för idrottsanläggningar, bollplaner och samlingssalar består av
många olika nivåer av prissättning. För att förstå och administrera prissättningen lättare
utan att göra stora ändringar gällande intäkter för kommunen eller prishöjningar/
prissänkningar för föreningar, företag eller privatpersoner som hyr idrottsanläggningar/
samlingslokaler är förslaget att dela in idrottsanläggningar/ samlingssalar i tre olika
grupper som styr priset. Tillkommer det nya lokaler för uthyrning så sätts lokalen in i
lämplig grupp och får automatiskt en prissättning i enlighet med liknande lokaler.
Se bilaga 1.

Grundpriset för hyra per timme kommer enligt förslaget räknas upp varje år från 2023
den 1 juli enligt KPI (konsumentprisindex). Grundpriset för varje lokal styr de andra
priserna som t.ex rabatt för föreningar, arrangemang m.fl . Se bilaga 1.



TJÄNSTESKRIVELSE

2022-03-21
Dnr. KFN/2022:24

2 av 2

Avgifter

Avgift för ej avbokad tid

Idag finns det en text att avbokning av lokal ska ske några dagar innan bokningen men det
blir inte någon direkt påföljd för den som hyr ifall avbokning ej sker. Det gör att det ibland
inte bokas av och får till följd att andra som önskar boka lokal inte kan använda den
outnyttjade tiden.

Städning och undanplockning

Idag finns det text om att städning och iordningställande av hyrd lokal ska göras när
aktiviteten är slut. Tyvärr lämnas inte alltid lokalerna i gott skick men det får ingen direkt
påföljd förutom tillsägelse.

Finansiering
Enligt beräkning påverkas ej intäkter för idrottsanläggningar och samlingslokaler i någon
större omfattning dvs revideringen ryms inom budget.

För föreningar som är registrerade i Salems kommun påverkar inte revideringen av taxor
föreningarna i någon större omfattning. I stort hamnar taxor för vuxenverksamheten på
samma nivåer. Barn och ungdomsverksamhet har fortfarande noll-taxa och är den största
bokaren av idrottsanläggningar.

För föreningar som ej är registrerade, företag eller privatpersoner som hyr kommunens
lokaler har några lokaler samma prissättning som tidigare och några lokaler får en höjning
av priset för arrangemang.

Rolf Johanson
Kultur- och fritidschef

Annika Holmertz
Fritidskonsulent

Bilagor

Bilaga 1 - Förslag nya taxor och bokningsregler fritid

Bilaga 2 - Jämförelse taxor gamla och nya fritid

Delges

Kommunstyrelseförvaltningen



Förslag nya
Taxor, avgifter

och
bokningsregler

Taxor, avgifter och upplåtelsevillkor för kommunens lokaler
och anläggningar för fritidsverksamhet.

Kultur- och fritidsförvaltningen



Förslag taxor och avgifter
Taxor och avgifter som gäller Salems kommuns lokaler och anläggningar för
fritidsverksamhet. Taxor och avgifter räknas upp enligt konsumentprisindex (KPI),
1 juli varje år.

Kundkategorier

Kategori 1 - Föreningar EJ registrerade i Salems kommun, företag, privatpersoner.

Kategori 2 - Föreningar registrerade i Salems kommun.

Kategori 3 - Kommunala verksamheter.

Registrerad förening

För att bli registrerad förening i Salems kommun behöver ansökan lämnas in till
Kultur- och fritidsförvaltningen. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om föreningen
kan registreras i Salems kommun.

Nolltaxa

För föreningar registrerade i Salems kommun med ungdomsverksamhet 5-20 år är
det s.k nolltaxa i kommunens idrottshallar, samlingssalar och bollplaner (nolltaxa
gäller ej ishallen). Det innebär att föreningen inte betalar något för hyra av en resurs
om verksamheten är för personer mellan 5 - 20 år.
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Resurser

Idrottshallar, samlingssalar och bollplaner är indelade i olika grupper (gäller ej
ishallen). Vilken grupp resursen tillhör avgör priset, se taxor och avgifter nedan.

Stor idrottshall, stor samlingssal, stor bollplan

Skogsängshallen
Säby sim- och idrottshall A-hallen
Murgrönan
Aula Rönninge gymnasium
Berga bollplan 11-spel konstgräs
Prästboda bollplan 11-spel konstgräs
Salemsvallen 11-spel gräs
Salemsvallen 11 -spel grus
Villa Skönvik

Medelstor idrottshall, medelstor samlingssal, medelstor bollplan

Bergahallen
Nytorpshallen
Rönningeskolans gymnastikhall
Lilla Murgrönan
Fritidsgården
Matsal, skolkök, ämnesrum
Bollplaner 9-spel och 7-spel konstgräs

Liten idrottshall

Noblaskolans gymnastiksal
Säby sim- och sporthall B-hallen
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Kategori 1 - Föreningar EJ registrerade i Salems
kommun, företag, privatpersoner

Träning/ aktivitet/ möte. Pris per timme.

Resurs Aktivitet Taxa

Stor idrottshall
Stor samlingssal
Stor bollplan
Villa Skönvik

Träning/ aktivitet/
möte per timme

1200 kr/ tim

Medelstor  idrottshall
Medelstor samlingssal
Medelstor bollplan

Träning/aktivitet/
möte per timme

900 kr/ tim

Liten idrottshall
Liten samlingssal

Träning/ aktivitet/
möte per timme

600 kr/ tim

Vinterspel stor bollplan nov-mars Träning/ aktivitet
per timme

1800 kr/ tim

Match/ tävling/ arrangemang. Per bokning 3-6 timmar.

Resurs Aktivitet Taxa

Stor idrottshall
Stor samlingssal
Stor bollplan
Villa Skönvik

Match/ tävling/
arrangemang
(3-6 timmar)

3000 kr/ bokning

Medelstor  idrottshall
Medelstor samlingssal
Medelstor bollplan

Match/ tävling/
arrangemang
(3-6 timmar)

2250 kr/ bokning

Liten idrottshall
Liten samlingssal

Match/ tävling/
arrangemang
(3-6 tim)

1500 kr/ bokning
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Terminsbokning, endast Kategori 1. Pris per timme.

Resurs Aktivitet Taxa

Stor idrottshall
Stor samlingssal
Stor bollplan
Villa Skönvik

Terminsbokning 4 ggr eller fler ger
80% rabatt per
timme/ termin

Medelstor  idrottshall
Medelstor samlingssal
Medelstor bollplan

Terminsbokning 4 ggr eller fler ger
80% rabatt per
timme/ termin

Liten idrottshall
Liten samlingssal

Terminsbokning 4 ggr eller fler ger
80% rabatt per
timme/ termin

Kalasbokning, endast Kategori 1. Per bokning 3 timmar.

Resurs Aktivitet Taxa

Noblaskolan
Nytorpshallen
Rönningeskolans gymnastiksal
Säby sim- och sporthall, B-hall
Villa Skönvik

Kalas för barn upp
till 12 år

750 kr/ 3 tim

Utställning Villa Skönvik.

Resurs Aktivitet Taxa

Villa Skönvik utställning Utställning per dag 1200 kr/dag

Villa Skönvik utställning Utställning per vecka 2400 kr/ vecka
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Kategori 2 - Föreningar registrerade i Salems kommun

Träning/ aktivitet/ möte. Pris per timme.

Resurs Aktivitet Barn
0-4 år

Ungdom
5-20 år

Vuxen
21+ år

Stor idrottshall
Stor samlingssal
Stor bollplan
Villa Skönvik (min 2 tim)

Träning/ aktivitet/
möte per timme

120 kr/ tim 0 kr/ tim 120 kr/ tim

Medelstor  idrottshall
Medelstor samlingssal
Medelstor bollplan

Träning/ aktivitet/
möte per timme

90 kr/ tim 0 kr/ tim 90 kr/ tim

Liten idrottshall
Liten samlingssal

Träning/ aktivitet/
möte per timme

60 kr/ tim 0 kr/ tim 60 kr/ tim

Vinterspel stor bollplan nov-mars Träning/ aktivitet per
timme

270 kr/tim 0 kr 270 kr/ tim

Match/ tävling/ arrangemang. Per bokning 3-6 timmar.

Resurs Aktivitet Barn
0-4 år

Ungdom
5-20 år

Vuxen
21+ år

Stor idrottshall
Stor samlingssal
Stor bollplan
Villa Skönvik

Match/ tävling/
arrangemang
(3-6 timmar)

900 kr/
bokning

0 kr/
bokning

900 kr/
bokning

Medelstor  idrottshall
Medelstor samlingssal
Medelstor bollplan

Match/ tävling/
arrangemang
(3-6 timmar)

675 kr/
bokning

0 kr/
bokning

675 kr/
bokning

Liten idrottshall
Liten samlingssal

Match/ tävling/
arrangemang
(3-6 tim)

450 kr/
bokning

0 kr/
bokning

450 kr/
bokning
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Utställning Villa Skönvik.

Resurs Aktivitet Barn
0-4 år

Ungdom
5-20 år

Vuxen
21+ år

Villa Skönvik utställning Utställning
per dag

600 kr/dag 0 kr/ dag 600 kr/dag

Villa Skönvik utställning Utställning
per vecka

1200 kr/ vecka 0 kr/ dag 1200 kr/vecka
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Kategori 3 - Kommunala verksamheter

Träning/ aktivitet/ möte. Pris per timme.

Resurs Aktivitet Taxa

Stor idrottshall
Stor samlingssal
Stor bollplan konstgräs
Villa Skönvik

Träning/ aktivitet/
möte per timme

0 kr

Medelstor  idrottshall
Medelstor samlingssal
Medelstor bollplan

Träning/ aktivitet/
möte per timme

0 kr

Liten idrottshall
Liten samlingssal

Träning/ aktivitet/
möte per timme

0 kr

Vinterspel stor bollplan nov-mars Träning/ aktivitet per
timme

0 kr

Match/ tävling/ arrangemang. Per bokning 3-6 timmar.

Resurs Aktivitet Taxa

Stor idrottshall
Stor samlingssal
Stor bollplan konstgräs
Villa Skönvik

Match/ tävling/
arrangemang
(3-6 timmar)

0 kr

Medelstor  idrottshall
Medelstor samlingssal
Medelstor bollplan

Match/ tävling/
arrangemang
(3-6 timmar)

0 kr

Liten idrottshall
Liten samlingssal

Match/ tävling/
arrangemang
(3-6 timmar)

0 kr
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Förslag på uppdaterade avgifter.
Svart text = Avgift som finns sedan tidigare. Inga ändringar.
Blå text = Nya avgifter

Övriga avgifter - gäller Kategori 1 & 2

Typ av avgift Avgift

Ej avbokad tid 100 kr/ gång

Ej bortplockade redskap/ skräp ej bortplockat 300 kr/ gång

Borttappat låskort/ nyckel 400 kr per kort/nyckel

Larmutryckning Faktisk kostnad

9



Förslag på uppdaterad text för bokningsregler.
Svart text = text som finns sedan tidigare. Inga ändringar.
Röd text överstruken = gammal text som tas bort.
Blå text = Ny text som ersätter gammal text eller mening/ord som uppdaterats utan att
texten påverkas (mer lättläst etc)

Bokningsregler

Allmänna upplåtelsevillkor

Lokalbokning Minimiålder för bokning av lokaler är 18 år.
Bokning ska ske minst 4 dagar i förväg.
Bokning skall ske minst 8 dagar i förväg.

Bokning av lokal för fest Hyra av lokaler för föreningsfest får endast göras av föreningens
styrelserepresentanter eller föreningens tjänsteman.

Verksamhetsstart Minst 8 dagar innan skall startdatum meddelas till
upplåtelseansvarig. Om så ej sker är lokalen ej tillgänglig.

Verksamhetsbeslut Om gruppen ämnar avsluta sin verksamhet tidigare än utsatt
datum måste detta meddelas upplåtelseansvarig.

Ansvarig ledare Ansvarig ledare ska alltid finnas på plats, som svarar för
organisationens verksamhet. Grupper som infinner sig utan
ansvarig ledare riskerar att ej få disponera lokalen. Upprepade
förseelser mot detta medför att tilldelat abonnemang sägs upp.

Inställt abonnemang Kommunen förbehåller sig rätten att disponera lokalen för annat
ändamål på tilldelade tider, varvid abonnenten i så fall underrättas
snarast.

Avgift vid förlust av nyckel
eller larmkort

Ej återlämnad eller förkommen nyckel eller larmkort debiteras
enligt prislista. med 400 kr nyckel/kort.

Skadeanmälan/
skadegörelse

Den som hyr lokalen hyrestagaren är skyldig att omgående anmäla
skador till verksamhetsansvarig. All uppkommen skadegörelse i
hyrd lokal eller tillhörande angränsningsytor, under tilldelad tid, är
det  organisationen/ föreningen eller den enskilde personen som är
ersättningsskyldig för.
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Avbokning Den som hyr lokalen förhyrande är skyldig att minst 3 dagar före
uthyrning anmäla avbokning till verksamhetsansvarig.
För Villa Skönvik ska avbokning ske 14 dagar innan.
Detta gäller även vid säsongsbokning/ terminsbokning.
Om avbokning ej sker utgår avgift enligt prislista. Om avbokning ej
sker vid upprepade tillfällen kommer abonnemanget att sägas upp
och ansvarig kan bli av med sin rätt att boka lokal.

Överskriden tid Endast tid som är bokad får användas. All överskriden tid debiteras
enligt prislista.
Medgiven tid för lokalupplåtelse skall respekteras. Alla överskriden
tid debiteras.

Ej nyttjad tid Abonnenter som ej nyttjar fast bokade tid/ säsongsabonnemang
kommer att efter tre påpekanden, mista sitt abonnemang.

Städning Lokalen ska lämnas i gott skick. Papper och skräp ska vara
undanplockat och redskap, stolar etc ska sättas tillbaka på plats.
Om lokalen inte lämnas i gott skick utgår avgift enligt prislista.
För Villa Skönvik finns särskilt checklista som ska följas gällande
städning och undanplockning.

Affischering Affischering och uppsättning av anslag får endast ske på anvisade
anslagstavlor.

Förvaring av värdesaker Kommunen ansvarar ej för ev. förkomna tillhörigheter eller
värdesaker.

Djur i lokaler Djur får ej medtagas i förhyrda lokaler.

Larm Om föreningen/ organisationen/ privatpersonen
föreningen/förhyraren orsakar falskt larm, kommer föreningen/
organisationen/ privatpersonen föreningen/förhyraren att
debiteras  utryckningskostnaden.

Parkering Får endast ske på avsedd plats.

Speciella arrangemang Tillfällig uthyrning kan ske utanför tider och perioder, som är
nämnda i dessa anvisningar. Varje ansökan bedöms efter särskild
prövning.

Tillstånd Vid öppna arrangemang krävs tillstånd av polismyndighet.

Alkohol Alkoholhaltiga drycker får ej försäljas/förtäras i lokalerna.
För Murgrönan, lilla Murgrönan samt Villa Skönvik gäller särskilda
bestämmelser.

Rökning Rökförbud råder i samtliga lokaler, samt utanför entré. Gäller
cigaretter, e-cigaretter, vattenpipa och örtprodukter.
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Idrottshallar
Idrottshallar har kompletterande regler till de allmänna upplåtelsevillkoren.

Redskap Redskap i idrottshallar ska hanteras varsamt och ställas tillbaka på
respektive plats vid aktivitetens slut.
Idrottsredskap avsedda för utomhusbruk får bara användas efter
särskilt medgivande från upplåtelseansvarig.
För fotbollsspel inomhus får endast boll avsedd för inomhusbruk
användas.

Skor I idrottshallar och övriga utrymmen får endast odubbade
fotbollsskor och sportskor med slät sula som ej färgar av sig
användas.

Tid Förberedelse och avslut ingår i bokad tid.
Tid och förberedelse ingår i förhyrningstiden.

Övrigt Klister, harts eller liknande medel får ej användas.
Idrottshallen ska lämnas i gott skick dvs papper plockas upp, bänkar
på plats, redskap plockas in, stäng fönster, släck lampor.
Om lokalen ej lämnas i gott skick utgår avgift enligt prislista.
Undvik att använda harts, klister eller liknande medel.
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Jämförelse gamla och nya taxor (fritid)
Kategori 1 = Privatpersoner, föreningar EJ registrerade i Salems kommun, företag
Kategori 2 = Föreningar registrerade i Salems kommun
Kategori 3 = Kommunala verksamheter

Träning/ aktivitet/ möte pris per timme
Kategori 1 Kategori 2 personer 21+ år och äldre Kategori 3

Stor idrottshall/ stor samlingssal/ stor bollplan. Pris per timme. Gamla priser Nya priser Gamla högsta Gamla lägsta Nya priser Gamla priser Nya priser
Skogsängshallen 1560 1200 126 108 120 0 0
Säby sim- och sporthall A-hallen 1320 1200 114 102 120 0 0
Murgrönan Finns ej 1200 120 108 120 0 0
Aula Rönninge gymnasium Finns ej 1200 120 108 120 0 0
Berga bollplan 11-spel konstgräs 1560 1200 144 120 120 0 0
Prästboda bollplan 11-spel konstgräs 1560 1200 144 120 120 0 0
Salemsvallen bollplan 11-spel gräs 1320 1200 144 120 120 0 0
Säby bollplan 11-spel grus Finns ej 1200 120 108 120 0 0
Villa Skönvik 1200 1200 300 300 120 0 0

Medelstor idrottshall/ medelstor samlingssal/ medelstor bollplan. Pris per timme. Gamla priser Nya priser Gamla högsta Gamla lägsta Förening nya Gamla priser Nya priser
Bergahallen 900 900 102 78 90 0 0
Nytorpshallen 900 900 102 78 90 0 0
Rönningeskolans idrottshall 900 900 102 78 90 0 0
Lilla Murgrönan Finns ej 900 108 104 90 0 0
Fritidsgården Finns ej 900 108 104 90 0 0
Matsal, skolkök, ämnesrum Finns ej 900 108 84 90 0 0
Bollplaner 9-spel och 7-spel 900 900 108 96 90 0 0

Liten idrottshall/ liten samlingssal/ liten bollplan. Pris per timme. Gamla priser Nya priser Gamla högsta Gamla lägsta Förening nya Gamla priser Nya priser
Noblaskolans gymnastiksal 660 600 60 54 60 0 0
Säby sim- och sporthall B-hall 660 600 60 54 60 0 0

Vinterspel  stor bollplan nov-april Finns ej 1800 264 240 270 0 0

Match/ tävling/ arrangemang pris per bokning (3-6 tim)

Kategori 1 Kategori 2 personer 21+ år och äldre Kategori 3
Stor idrottshall/ stor samlingssal/ stor bollplan konstgräs. Pris per bokning 3-6 timmar. Gamla priser Nya priser Gamla priser Nya priser Gamla priser Nya priser
Skogsängshallen 2760-3000 3000 900 900 0 0
Säby sim- och sporthall A-hallen 2520 3000 810 900 0 0
Murgrönan 2040-2400 3000 1080 900 0 0
Aula Rönninge gymnasium 1800-2040 3000 1080 900 0 0
Berga bollplan 11-spel konstgräs 2760-3000 3000 900 900 0 0



Prästboda bollplan 11-spel konstgräs 2760-3000 3000 900 900 0 0
Salemsvallen 11-spel gräs 2520 3000 900 900 0 0
Säby bollplan 11-spel grus Finns ej 3000 800 900 0 0
Villa Skönvik 2400+300 kr/tim 3000 600 + 200 kr/tim 900 0 0

Medelstor idrottshall/ medelstor samlingssal/ medelstor bollplan. Pris per bokning 3-6 timmar. Gamla priser Nya priser Gamla priser Nya priser Gamla priser Nya priser
Bergahallen 1800-2040 2250 650 675 0 0
Nytorpshallen 1800-2040 2250 550 675 0 0
Rönningeskolans idrottshall 1800-2040 2250 650 675 0 0
Lilla Murgrönan 1320-1800 2250 840 675 0 0
Fritidsgården 1800-2040 2250 840 675 0 0
Matsal, skolkök, ämnesrum 960-2040 2250 840 675 0 0
Bollplaner 7-spel och 9 spel konstgräs 1800-2040 2250 700 675 0 0

Liten idrottshall/ liten bollplan. Pris per bokning 3-6 timmar. Gamla priser Nya priser Gamla priser Nya priser Gamla priser Nya priser
Noblaskolans gymnastiksal 1320 1500 450 450 0 0
Säby sim- och sporthall B-hall 1320 1500 450 450 0 0

Utställning Villa Skönvik Gamla priser Nya priser Gamla priser Nya priser Gamla priser Nya priser
Utställning 1 dag 1200 1200 600 600 0 0
Utställning per vecka 2400 2400 1400 1200 0 0

Terminsbokning - gäller endast Kategori 1 Kategori 1
Objekt Aktivitet Gamla priser Nya priser
Stor idrottshall/ stor samlingssal/ stor bollplan konstgräs Terminsbokning 4560 kr/ termin 4 ggr eller fler 80% rabatt per timme
Medelstor idrottshall/ medelstor samlingssal/ medelstor bollplan Terminsbokning 2280 kr/ termin 4 ggr eller fler 80% rabatt per timme
Liten idrottshall/ liten samlingssal/ liten bollplan Terminsbokning 2280 kr/ termin 4 ggr eller fler 80% rabatt per timme

Kalasbokning - endast för Kategori 1 Kategori 1
Objekt Aktivitet Gamla priser Nya priser
Medelstor idrottshall och liten idrottshall Kalasbokning 3 tim/tillfälle 780kr 750kr
Villa Skönvik Kalasbokning 3 tim/tillfälle Finns ej 750kr
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

Nr. 17

 § X KS/2022:240 

Nyttjanderätts- och driftavtal för Salems Ishall med Salems 
Ishall AB 2023-2026

Salems Ishall uppfördes 1983 och drivs sedan 1995 via driftsavtal av Salems Ishalls AB (ISAB), 
ett av IFK Salem Hockey helägt företag. Kommunen har två utsedda representanter i bolagets 
styrelse.

Salems Ishall har 2022 tre huvudsakliga användare:

*Föreningslivet: IFK Salem, pojklag, seniorlag och veteranlag säsongen 2019-2020 
Konståkningsklubben i Salem, skridskoskola. Externa bokare, exempelvis andra 
ishockeyföreningar, företag, privatpersoner.

*Salems skolor - 15 tim/veckan under v 44 - v 13. 

*Allmänhetens åkning - 6 tim/v under v 44-13 samt utökning vid skollov.

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag till nytt nyttjanderätts- och 
driftsavtal med Salems Ishalls AB om drift, tillsyn och underhåll av Salems ishall 2023-2026.

______________________

Sändlista
Kommunfullmäktige
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Rolf Johanson
Kultur- och fritidsförvaltningen
Kultur- och fritidschef

Kultur- och fritidsnämnden

Nyttjanderätts- och driftsavtal för Salems Ishall med Salems Ishall AB
2023-2026

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
anta förslag till nytt nyttjanderätts- och driftsavtal med Salems Ishalls AB om drift,
tillsyn och underhåll av Salems ishall 2023-2026.

Sammanfattning av ärendet
Salems Ishall uppfördes 1983 och drivs sedan 1995 via driftsavtal av Salems Ishalls AB (ISAB),
ett av IFK Salem Hockey helägt företag. Kommunen har två utsedda representanter i bolagets
styrelse.

Salems Ishall har 2022 tre huvudsakliga användare:

*Föreningslivet:  IFK Salem, pojklag, seniorlag och veteranlag säsongen 2019-2020
Konståkningsklubben i Salem, skridskoskola. Externa bokare, exempelvis andra
ishockeyföreningar, företag, privatpersoner.

*Salems skolor - 15 tim/veckan under v 44 - v 13.

*Allmänhetens åkning - 6 tim/v under v 44-13 samt utökning vid skollov.

Nytt avtal 2023

Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med Salems Ishalls AB kommit överens om ett
nytt avtal för 2023-2026. I det nya avtal som ISAB och Kultur- och fritidsnämnden föreslår
några ändringar. Förändringarna är:

● Driftsersättningen räknas upp med KPI-index till 546 tkr för år 2022
● Avtalslängden förändras till 2 + 1 + 1 år, vilket ökar flexibiliteten
● Tid för allmänhetens åkning utökas från 6 till 8 tim vecka , varav minst 2 tim på helg
● Ansvar för fiberanslutning och tillhörande abonnemang regleras i avtalet
● I övrigt endast redaktionella ändringar i avtalstext och bilagor
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Finansiering/ Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till driftsersättning ger ej någon förändring i budget. Driftsersättningen räknas upp
med KPI-index till 546 tkr, vilket inryms i kultur- och fritidsnämndens budgetram.

Bilagor
Förslag till “Nyttjanderätts och driftsavtal mellan Salems kommun och Salems Ishalls AB, drift av Salems
Ishall”.

Rolf Johanson
Kultur- och fritidschef



2022-04-05
Röd text innebär ändring eller tillägg från nu gällande avtal

Mellan Salems kommun, nedan kallad kommunen, och Salems Ishall AB, nedan kallat
bolaget, har träffats följande

NYTTJANDERÄTTS- OCH DRIFTSAVTAL

§ 1

Allmänna förutsättningar
Detta avtal gäller endast under förutsättning av att det godkänns av kommunfullmäktige
genom beslut som vinner laga kraft och att IFK Salem under hela avtalsperioden äger minst
51% av aktierna i bolaget, i annat fall anses detta avtal som förfallet.

§ 2

Avtalets huvudsakliga innehåll
Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten avseende i § 3 omnämnda objekt till bolaget på
nedanstående villkor. Bolaget åtar sig att fr o m tillträdesdagen ombesörja och bekosta
objektets löpande underhåll.

§ 3

Objektet
Nyttjanderätten omfattar del av fastigheten Salem 5:14 med tillhörande byggnad samt
inventarier enligt specifikation (bilaga 1). Objektets gränser framgår av karta (bilaga 2).

§ 4

Ändamål
Objektet upplåts för idrottsliga ändamål samt för därmed förenlig verksamhet. Bolaget äger
nyttja objektet för sådan inkomstbringande verksamhet som erfordras för att den
huvudsakliga verksamheten skall kunna upprätthållas.
För annan användning skall ishallsbolaget informera kommunen och vid användning, vilken
kan uppfattas som tveksam inhämta kultur- och fritidsförvaltningens yttrande.

§ 5

Kontaktpersoner
Kommunen och bolaget skall utse var sin kontaktperson. Frågor om tolkning av detta avtal
skall i första hänskjutas till, kontaktpersonerna. Om dessa ej kan enas skall frågorna
hänskjutas till respektive huvudman.



§ 6

Avtal/uppsägningstid
Detta avtal gäller i två år plus ett plus ett år, fr o m 2023-01-01, nedan kallad tillträdesdagen,
t o m 2024-12-31. Avtalet förlängs med ett år i sänder, om inte uppsägning från endera
parten sker senast sex månader före avtalstidens utgång. Uppsägningen skall vara skriftlig.

§ 7

Syn
Före tillträdesdagen och därefter årligen senast 15 juni skall parterna gemensamt hålla syn
av objektet, varvid protokoll över objektets skick skall upprättas och undertecknas av båda
parterna. Skador och brister i anläggningen som enligt avtalet åligger bolaget skall åtgärdas
och bekostats av bolaget inom 6 månader, från besiktningtillfället, om inte parterna kommer
överens om annat.

BOLAGETS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
§8

Ersättning för upplåtelsen
Någon ersättning för upplåtelsen skall inte erläggas av bolaget.

§9

Drift och underhåll
Bolaget skall ansvara för och bekosta löpande underhåll av byggnader och markområde i
enlighet med en av kommunen årligen fastställd instruktion (bilaga 3), samt i övrigt vidta de
åtgärder som krävs för att fullgöra sina skyldigheter enligt § 17. Kyl- och
ventilationsanläggningen ingår ej i ovanstående utan regleras särskilt i § 26.
Bolaget ansvarar för löpande underhåll enligt kommunens gränsdragningslista (Bil 3) för
verksamheterna och kommunen ansvarar för periodiskt underhåll.

§10

Ersättning för tjänster som tillhandahålls av kommunen
Bolaget skall utge ersättning för tjänster som tillhandahålls av kommunen avseende
transporter, renhållning o dyl. Ersättning får dock ej överstiga kommunens självkostnad.

§ 11
Sop- och teletjänster
Bolaget skall senast fr o m tillträdesdagen teckna abonnemang avseende objektets
försörjning med sophämtning och teletjänster.



§ 12

Uthyrning till allmänheten, föreningar, skolor m fl
Bolaget svarar för att objektet kan användas såväl av bolagets delägare som av
allmänheten, andra föreningar, skolor och förskolor. Fördelning av uthyrningstimmar skall
ske i samråd med representant för kommunen.

Allmänheten skall kostnadsfritt ha tillträde till hallen under åtta timmar per vecka, varav minst
två timmar under dagtid på helger och skolor/förskolor femton timmar per vecka under
perioden v. 44-13. Bolaget upprättar terminsvis en plan (blocktider) över förläggning av
dessa timmar. Planen skall godkännas av kultur- och fritidsförvaltningen.

§ 13

Ianspråktagande för egen verksamhet
Bolaget får med undantag av vad som följer av § 12 utnyttja objektet för egen verksamhet.

§ 14

Avgifter för uthyrning
Bolaget skall i samråd med kommunen, kultur- och fritidsförvaltningen inför ny säsong
fastställa avgift för inom kommunen registrerade föreningar. Detta regleras nedan. Övriga
avgifter fastställs av bolaget.

Bolaget äger rätt att tillgodogöra sig intäkterna från uthyrningsverksamheten.

Avgifter för uthyrning till registrerade föreningar i Salem fastställs till maximalt 600 kr per
timme. Ev justering  av uthyrningstaxan kan genomföras under avtalsperioden, men först
efter förhandling. Förhandlingspart i uthyrningstaxefrågor är Salems Ishalls AB och Kultur-
och fritidsförvaltningen. Beslut om taxa fastställs av Kultur- och fritidsnämnden.

§ 15

Upplåtelse av reklamplatser
Bolaget har rätt att under avtalsperioden upplåta reklamplatser inom objektets gränser och
har rätt till reklamintäkterna om inte parterna för visst tillfälle överenskommer om annat.
Reklamplatserna får inte användas för reklam för tobak eller alkoholhaltiga drycker.
Kränkande reklam får inte förekomma.
Reklamen skall utplaceras i enlighet med de anvisningar vilka respektive specialförbund
(ishockey och konståkning) har utformat. För exteriör reklam gäller att bolaget har att ansöka
om erforderliga tillstånd.
För ändring av namn på anläggningen gäller att beslut fattas av kultur- och fritidsnämnden
samt att erforderliga tillstånd inhämtas av bolaget.



§ 16

Försäljningsrättigheter
Bolaget har under avtalstiden ensamrätt till sedvanlig kommersiell kringverksamhet inom
objektets gränser. Bolaget får, med bibehållet ansvar gentemot kommunen, uthyra delar av
den kommersiella verksamheten till annan.
Det åligger bolaget att ansöka och bekosta om erforderliga tillstånd för verksamheten hos
berörda myndigheter.

§ 17

Ansvar för objektets sundhet, ordning och skick
Bolaget skall tillse att sundhet, ordning och skick upprätthålls inom objektets gränser. Härvid
skall särskild vikt fästas vid sådana förhållanden som kan medföra risk för att idrottsutövare,
personal eller andra besökare kan komma till skada.

Bolaget skall genast underrätta kommunen om förhållanden som är av betydelse för
kommunen i dess egenskap av fastighetsägare.

§ 18

Ny-, om - och tillbyggnad av objektet
Bolaget får inte företa ny-, om - och tillbyggnad av objektet utan kommunens medgivande.

§ 19

Miljöplan
Bolaget har att tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen att årligen upprätta en
miljöplan för ishallen och dess verksamhet.

§ 20

Ansvarsförsäkring
Bolaget skall teckna erforderlig ansvarsförsäkring för skador som kan uppkomma i
verksamheten till följd av bolagets vållande.

§ 21

Budget och likviditetsplan
Bolaget skall årligen upprätta och lämna in till kommunen årsbudget och likviditetsplan
senast 15 oktober.

§ 22



Personalfrågor

Arbetsgivaransvar
Bolaget är ansvarig för:

- att gällande lagar,  författningar och kollektivavtal iakttas,
- att skatter och sociala avgifter inlevereras,
- att förebygga skador som kan drabba personal, aktiva och besökare.
- Att det systematiska brandskyddsarbetet för verksamheten upprätthålls och att

föreskrifterna för brandskydd efterlevs

Arbetsmiljöansvar
Bolaget har ansvaret för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen. Bolaget skall ha och
kontinuerligt utveckla metoder för att upprätthålla en god arbetsmiljö. Samtliga arbetsskador
och tillbud skall dokumenteras på sådant sätt att erfarenheter kan återföras till
verksamheten.

Personaltäthet
Bolaget skall utföra sitt åtagande med den personalstyrka som bolaget finner erforderlig för
uppgiften.
Bolaget svarar för att personalen har adekvat utbildning. Bolaget svarar även för att
personalen kontinuerligt ges erforderlig fortbildning.

KOMMUNENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
§ 23

El- och VA-tjänster mm
Kommunen, genom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, har på tillträdesdagen
tecknat abonnemang för objektets försörjning av el och VA, och skall också bekosta denna
förbrukning .
Bolaget disponerar ishallen utan ersättning för kostnader för el och VA-förbrukning fr o m v
31 t o m v16, därefter betalar bolaget faktisk kostnad för varje vecka man disponerar aktiv is.
Ishallsbolaget har möjlighet att månadsvis begära in uppgift om den innevarande
förbrukningen av el för ishallen från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kommunen, Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar och bekostar fiberanslutning till ishallen.
Kommunen tecknar avtal för fiberanslutningen och fakturerar  Bolaget driftskostnaden för
abonnemanget. Bolaget har att ansvara för nyttjandet av fiberanslutningen och
abonnemanget i ishallen.

§ 24

Egendomsförsäkring mm
Kommunen ansvarar för att objektet med tillhörande inventarier, enligt bilaga 1, omfattas av
erforderligt försäkringsskydd. Självrisken är 1 basbelopp. Skador till belopp under



självrisknivå ersätts av bolaget med de verkliga kostnaderna. Vid skador över självrisknivån
ersätter bolaget kommunen för självrisken.
§ 25

Kommunens inspektionsrätt
Kommunen har rätt att företa inspektion av objektet. Om inspektionen föranletts av anmälan
från tredje man skall bolaget kallas att närvara vid inspektion.

§ 26

Kommunalt driftsbidrag
Kommunen skall under avtalstiden utge driftsbidrag med 546 000 kr per år till bolaget, i 2022
års nivå. Driftsbidraget indexuppräknas i enlighet med KPI-index. Driftsbidraget utbetalas i
sin helhet senast 31 januari varje år.

§ 27

Skötselinstruktion och underhållsplan
Kommunen skall bifoga skötselinstruktion för våtutrymmen och för anläggningen i sin helhet
samt upprätta underhållsplan för det periodiska underhållet.

§ 28

Kyl- och ventilationsanläggningen
Kommunen genom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, bekostar och ansvarar för
drift, underhåll, reparationer, uppstart per säsong och avstängning av kyl- och
ventilationsanläggningen, samt den erforderliga egenkontroll avseende anläggningens kyl-
och ventilationsanläggning som föreskrivs i köldmediekungörelsen.

Tidpunkten för start och stängning av kylanläggningen beslutas av bolaget och anmäls till
kommunen senast en månad i förväg.

§ 29

Kommunens insyn i bolaget
Kommunen skall äga rätt att tillsätta två adjungerade ledamöter i bolagets styrelse. Denna
rättighet skall framgå av bolagets bolagsordning. Kommunen äger rätt att utse en person för
att granska bolagets verksamhet och räkenskaper.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§ 30

Hävningsrätt



Part får häva detta avtal om motparten inte fullgör sina åligganden och rättelse inte sker utan
dröjsmål efter erinran under förutsättning att avtalsbrott är av väsentlig betydelse.
§ 31

Överlåtelse av avtal
Detta avtal får inte överlåtas på annan utan kommunens medgivande.

§ 32

Förbud mot inskrivning
Detta avtal får inte inskrivas

§ 33

Tvist

Ev tvist om detta avtal avgöres i skiljenämnd.

§ 34

Inlösen
Vid avtalets upphörande skall all fast egendom som tillförts objektet samt ismaskinen
erbjudas kommunen till inlösen. Löseskillingen skall därvid bestämmas med utgångspunkt
från anskaffningskostnaden med avdrag för ålder och bruk, nedsatt användbarhet samt till
egendomen hänförliga kommunala bidrag.
Ersättning ska ej utgå för fasta byggnationer och tillkommande utrustning, såvida någon
annat ej överenskommits innan byggnation påbörjats eller utrustning inköpts. Vid tvist skall
en opartisk värderingsman avgöra ersättningsnivån.
Har kommunen inte, inom tre månader från det erbjudanden om lösen gjorts, antagit
erbjudandet eller lämnat motbud får bolaget bortföra egendomen. Objektet skall efter
bortförandet återställas i godtagbart skick. Om egendomen ej bortföres inom tre månader
från avtalets upphörande eller anspråk på lösen ogillas, skall medlare tillsättas. Kommunala
bidrag som i övrigt lämnats till bolaget för användning inom objektet skall återbetalas endast
om bidraget inte kan visas ha använts för kommunen avsett ändamål.

§ 35

Slutreglering
Vid avtalets upphörande skall bolagets eventuella skulder till kommunen gäldas vid den
tidpunkt varom parterna enas.

§ 36

Force majeure



Force majeure som krig, arbetsinställelse, blockad, sjukdom, arbetslöshet, eldsvåda eller
annat som kommunen eller bolaget inte råder över fritar parterna från fullgörande av berörd
förpliktelse i detta avtal.

§ 37

Utväxling av avtal
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna tagit varsitt.

Rönninge den Rönninge den
2023-01-01 2023-01-01

För Salems kommun För Salems Ishalls AB

…………………………... ……………………………

………………………..…. ………………………….



Bilaga 1

INVENTARIEFÖRTECKNING - ISHALLEN 2020

Hallen
Inventarie Ägare
4 målburar + 1 kärra ISAB
3 israkor ISAB
1 kanthuggare ISAB
1 kantfräs ISAB
1 sugfläkt i sliprum + slip ISAB
3 bänkar/bord ISAB
1 högtryckstvätt ISAB
1 förstärkarenhet (förstärkare/bandspelare/radio) ISAB
2 mikrofoner ISAB
Ismaskin ISAB
1 Matchklocka Kommun
Hjärtstartare ISAB





Bilaga 3

INSTRUKTION FÖR LÖPANDE DRIFT, TILLSYN OCH
SKÖTSEL

Ansvarig är Salems Ishalls AB, om annat ej anges

1. Allmän tillsyn av byggnaden

1..2 Justering och reparation av dörrar, fönster inkl trycken, lås,stängare,krokar, vred,
tätlister mm

1.3 Vård och reparation av ytskikt, såsom mattor, kakel, tapeter, målning etc
1.4 Åtgärder i samband med inbrott och skadegörelse
1.5 Klottersanering skall genomföras inomhus i ishallen samt på ytterdörrar, fönster
1.6 Invändig vandalism åtgärdas av hyresgäst

2. VVS-anläggning

2.1 Kontroll och reparation av vattenanläggning, droppande kranar och
duschar
2.2 Kontroll och reparation av avloppsanläggning och rinnande toaletter.

3. Elanläggning

3.1 Kontroll, och reparation av eluttag, strömbrytare och nödstopp
3.2 Kontroll och reparation av elradiatorer och övrig elvärmeutrustning samt
vitvaror
3.3 Översyn och skötsel av belysningsinstallationer.

4. Kylanläggning
4.1 För drift, service och underhåll av kyl/Kompressoranläggning inkl
kondensorkylare ansvarar kommunen

5.Tomten
5.1 Tomten och markområdet kring hallen skall kontinuerligt hållas
avstädad



Gränsdragning för anläggningen
För verksamheten gäller den av kommunen upprättade
gränsdragningslistan 2.0 daterad 2020-01-01 mellan fastighetsägare
och hyresgäst.

Gränsdragningslistan:
Gränsdragningslista + Inledning - uppdaterad 2020-01-01.docx.pdf (salem.se)

I gränsdragningslistan finns ex på gränsdragningar såsom:
*Lokalvård och daglig lokalskötsel.
*Drift och underhåll av egen lös inredning/utrustning.
*Drift och underhåll av verksamhetsspecifik inredning/utrustning.
*Sophämtning och källsortering genom eget avtal.
*Vid behov upprätta felanmälan till MSB.
*Kontroll och stängning av fönster och dörrar.
*Upplåsning och låsning av entrédörrar.
*På-/avkoppling av larm.
*Kontroll och släckning av belysning.
*Loggning av inomhustemperatur.
*Allmän tillsyn av byggnaden.
*Vandalism och överdrivet slitage bekostas av verksamheten.
*Kontroll av VA-anläggning, droppande kranar, duschar, rinnande
toaletter etc.
*Vid läckage få undan vatten.
*Kontroll och reparation av eluttag, strömbrytare och nödskyltar. Vid
behov anmälan till kommunens felanmälan.
*Byte av lysrör och glödlampor.
*Kontroll och dagligt handhavande av inbrottslarm och brandlarm

https://intranet.salem.se/download/18.403ac7ba177db4f8d1ab9c8b/1616156488075/Gr%C3%A4nsdragningslista%20+%20Inledning%20-%20uppdaterad%202020-01-01.docx.pdf
https://drive.google.com/file/d/1PlozYeooDMGT7khn7ypd94gWsE-lm-Os/view?usp=sharing


Överenskommelse om ansvarsförhållanden för
nyttjanderätts och driftsavtal för Salems Ishall

Salems Ishalls AB och Kultur- och fritidsenhet överenskommer härmed om följande:

1. Kontaktperson för kommunen är: Rolf Johanson, kultur- och fritidschef och för Salems
Ishalls AB Mats Hägglund

Rönninge

2023-01-01

För Salems Kommun För Salems Ishalls AB

……………………...………….. ……………………………………..

………………….……………. ………………………....………..
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Gränsdragningslista 
Ansvarsfördelning mellan Fastighetsägaren, MSB  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och 
Lokalhyresgästen 

Version 2, 
Kommunal verksamhet 
2020-01-01 
 
Gränsdragningslista avseende ansvarsfördelning och kostnadsansvar mellan 
fastighetsägaren, MSB Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen och 
lokalhyresgästen 
 
Förändringarna i version 2020-01-01 är markerade med fet kursiv stil. För att 
underlätta läsningen finns färgkoder vid punktnumreringen:  
Rött = till MSB, Gult = till KoF, Blått = till BoU, Soc, KsF, Grönt = förtydligat 
 
Avsikten är förändringarna ska permanentas efter utvärdering vid årsskiftet 
2020/21. Kostnaderna som följer av de förändrade ansvaren ska stämmas av mot 
budget och föranleda budgetflyttar mellan förvaltningarna.  
 
Upprättad/uppdaterad i samverkan mellan förvaltningarna och beslutad av 
Lokalsamordningsgruppen, medverkande: 
Rolf Johansson                     Kultur- och Fritidsförvaltningen 
Staffan Laring                     Barn- och Utbildningsförvaltningen 
Cecilia Wahlgren         Socialförvaltningen 
Carina Strandberg         Socialförvaltningen  
Åsa Bergström         Socialförvaltningen  
Filip Tilja         Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Monika Perunicic         Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 

 
Dokumentägare 
Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Christina Lood 
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Gränsdragningslista  
Inledning  

Detta dokument är upprättat för att underlätta ansvarsfördelningen mellan 
fastighetsägaren, Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen, och 
lokalhyresgästen. Lokalhyresgäst i denna version, kommunal verksamhet 
version 2, kan vara Barn- och Utbildningsförvaltningen, Kultur- och 
Fritidsförvaltningen och Socialförvaltningen. 

Huvudsyftet med fördelningen av ansvaret och kostnaden för drift och underhåll 
är att optimera kommunnyttan. Detta medför att den part som bedöms kunna 
utföra en åtgärd mest effektivt och till lägst kostnad skall svara för åtgärden. 

Gränsdragningslistan utgår ifrån befintliga byggnader, mark, installationer och 
inredning. Samtliga tillkommande nya installationer, inredningar, 
verksamhetsanpassningar, nya komponenter, samt åtgärder till följd av 
myndighetsanmärkning, åligger lokalhyresgästen att anskaffa och finansiera. 
Fast byggnad, installation, anpassning övergår efter lokalhyresgästens 
anskaffning till fastighetsägaren MSB, för drift- och underhållsansvar samt byte 
till nytt.  

MSB’s åtagande 
MSB ansvarar för all drift och allt underhåll av fastigheten både löpande och 
periodiskt, såväl inre som yttre om inte annat anges i Gränsdragningslistan. 
MSB’s åtagande är att vidmakthålla lokalerna i ett gott och funktionsdugligt 
skick och att underhålla så att fastighetens värde ej försämras. MSB arbetar 
utifrån en underhållsplan för respektive fastighet, vilken löpande revideras, 
utifrån prioriteringar och ekonomiska ramar. Det ankommer på MSB att fatta 
beslut om prioritering inom fastställd budget, tillika besluta om reparation 
alternativt utbyte.  
Önskar hyresgästen underhåll utfört vid ett tidigare tillfälle än vad MSB fattar 
prioriteringsbeslut om, ska kostnaden fördelas mellan parterna, så kallat 
tidigarelagt underhåll.  
 
Lokalhyresgästens åtagande 
Lokalhyresgästen ansvarar för att bruka och vårda lokalerna så att slitage på och 
i byggnaderna minimeras.  
Lokalhyresgästen ansvarar för: 
● Lokalvård och daglig lokalskötsel. 
● Drift och underhåll av egen lös inredning/utrustning. 
● Drift och underhåll av verksamhetsspecifik inredning/utrustning. 
● Sophämtning och källsortering genom eget avtal. 
● Vid behov upprätta felanmälan till MSB. 
● Kontroll och stängning av fönster och dörrar. 
● Upplåsning och låsning av entrédörrar. 
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● På-/avkoppling av larm. 
● Kontroll och släckning av belysning. 
● Loggning av inomhustemperatur. 
● Allmän tillsyn av byggnaden. 
● Vandalism och överdrivet slitage bekostas av verksamheten. 
● Kontroll av VA-anläggning, droppande kranar, duschar, rinnande toaletter 

etc. 
● Vid läckage få undan vatten. 
● Kontroll och reparation av eluttag, strömbrytare och nödskyltar. Vid behov 

anmälan till kommunens felanmälan. 
● Byte av lysrör och glödlampor. 
● Kontroll och dagligt handhavande av inbrottslarm och brandlarm.  
 
Lokalhyresgäst med egen lokalresurs, ex. Vaktmästare 
Lokalhyresgäst med egen utsedd personal för lokalskötsel, exempelvis 
Vaktmästare, har ett större ansvar. Vaktmästaren felsöker, avhjälper och 
åtgärdar/återställer i den mån egen kompetens finns. Vaktmästaren är den 
samordnade verksamhetsresursen för kanalisering av felanmälan. 
https://ponduspro.se/Salem/portal/ 
 
Lokalhyresgäst utan egen lokalresurs 
Lokalhyresgäst utan egen lokalresurs kan köpa tjänster av kommunens 
ramavtalade entreprenör för fastighetsdrift och vaktmästartjänster. Det åligger 
lokalhyresgästen att genom egna resurser. Först försöka avhjälpa felet/bristen 
själv. 
 
Det är lokalhyresgästens ansvar att samordna noterade fel och brister, genom en 
”lokalansvarig” inom verksamheten, för kanalisering till Kommunens 
felanmälan. https://ponduspro.se/Salem/portal/  
 
Gränsdragningslistan som dokument ägs av Salems kommun, Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen, Christina Lood. 
 
Gränsdragningslistan ska årligen revideras, vilket Lokalsamordningsgruppen 
ansvarar för. 
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Gränsdragningslista, ansvarsfördelning 
Version 2, kommunal verksamhet 

  

        

Byggnadsdel/Inredningsdetalj 
Reparation, underhåll, 

skötsel Utbyte till nytt Anmärkning 

  MSB Hyresgäst  MSB Hyresgäst  
        
        
1.  Fastighet yttre       
1.1 Balkonger X   X   
1.2 Brevinkast X   X   
1.3 Entréparti, portar, ytterdörr X   X  Inkl. maskindrivna portar 
1.4  Fasad X   X   
1.5 Fasadskylt X   X   
1.6 Fönsterluckor X   X   
1.7 Husgrund       
1.8 Jalusier, utvändiga X   X   
1.9 Lastkaj, fast X   X   
1.10 Markis, mekanisk  X   X  
1.11 Markis, motordriven X   X   
1.12 Skorsten X   X   
1.13 Skrapgaller X   X   
1.14 Skärmtak X   X   
1.15 Snörasskydd X   X   
1.16 Solavskärmningsanordning X   X   
1.17 Takavvattning inkl. anordningar X   X   
1.18 Taksäkerhetsanordning, fast X   X   
1.20 Yttertak X   X   
2.  Fastighet inre       
2.1 Akustiktak, ljudabsorbent  X   X   
2.2 Bjälklag X   X   
2.3  Golvbeläggningar, ytskikt X   X   
2.4 Innertak X   X   
2.5 Innervägg inkl. dörr X   X   
2.6  Skrapmattor, lösa mattor  X   X Hyresgästens egendom 
2.7 Sopnedkast X   X   
2.8  Trappor, fasta X   X   
2.9  Ytskikt, t.ex. målning, golvbeläggning X   X   
2.10 Dörrstopp  X   X = 22.19 

3. Fönster       

3.1 Fönsterbänk X   X   
3.2 Galler, in- och utvändigt X   X   
3.3  Glasruta X   X   
3.4 Karm, båge, beslag X   X   
3.5 Vädringsbeslag X   X   
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Gränsdragningslista, ansvarsfördelning 
Version 2, kommunal verksamhet 

  

        

Byggnadsdel/Inredningsdetalj 
Reparation, underhåll, 

skötsel Utbyte till nytt Anmärkning 

  MSB Hyresgäst  MSB Hyresgäst  
        
        
4. Transportutrustning       

4.1 Hiss X   X   
4.2 Lingångar, matthis i gymnastik, lyftanordning 

(rå) i samlingslokal, personlyft, etc.  X   X Hyresgästens egendom 

4.3 Lyftbord, fasta X   X   
4.4 Trapphiss X   X   

5. Markanläggning       
5.1 Avvattningsanordningar, fasta X   X   
5.2 Brevlåda  X   X  
5.3 Cykelställ, fasta X   X   
5.4 Flaggor  X   X Hyresgästens egendom 
5.5 Flaggstång, fast, inkl. lina X   X   
5.6 Hårdgjorda ytor, asfalt, grus, plattor X   X   
5.7 Konst, fast utvändig  X   X Hyresgästens egendom 
5.8 Konstgräs, bollplan  X   X Besiktning och underlag, 

ansvar KoF 
5.9 Köksträdgård utomhus  X   X  
5.10 Lekutrustning, fast X   X   
5.11 Målning av linjer för bollplan etc.  X   X  
5.12 Målning av linjer för skolidrottsplats X   X   
5.13 Nät, badminton, basket, fotboll  X   X Hyresgästens egendom 
5.14 Papperskorg, fast utomhus X   X   
5.15 Regnskydd, fast, monterad av Hyresvärd X   X   
5.16 Sandlådor, fast för lek X   X   
5.17 Skyltar, fast, t.ex. hänvisningsskylt  X   X   
5.18 Staket, stolpar, grind etc. fasta X   X   
5.19 Tillgänglighetsanpassningar, fasta X   X  Ex. fast ramp 
5.20 Trafikspegel X   X   
5.21 Trädgårdsanläggning, gräsmatta, rabatt, buske, 

träd X   X   

5.22 Utemöbler, fasta X   X   
5.23 Utemöbler, lösa  X   X Hyresgästens egendom 
5.24 Vintersandlåda för halkbekämpning X   X   
5.25 Blomlåda  X   X =22.19 

6. Parkeringsutrustning       
6.1 Felparkerade fordon, bortforsling av X   X   
6.2 Parkeringsautomat X   X   
6.3 Parkeringsskylt X   X   
6.4 Parkeringsövervakning X   X  MSB upprättar avtal med 

parkeringsbolag 
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Gränsdragningslista, ansvarsfördelning 
Version 2, kommunal verksamhet 

  

       

Byggnadsdel/Inredningsdetalj 
Reparation, underhåll, 

skötsel Utbyte till nytt Anmärkning 

 MSB Hyresgäst  MSB Hyresgäst  
       
       
7. VVs-anläggning       

7.1 Avfuktningsanläggning X   X   
7.2 Avloppsanläggning inkl. golvbrunn, vattenlås, 

etc. X   X   

7.3 Brandposter inkl. slang X   X   
7.4 Fettavskiljare exkl. tömning X   X  Tömning verksamhetens 

ansvar 
7.5 Spolslang, samtliga  X   X Hyresgästens egendom 
7.6 Sprinkleranläggning X   X   

8. Tappvattenanläggning och WC, mm       

8.1 Kranbröst X   X   
8.2 Packning X   X   
8.3 Tappvattenarmatur X   X   
8.4 Toalettstol exkl. lock/sittning X   X   
8.5 Tvättställ X   X   

9. Värme       
9.1 Värmeanläggning inkl. radiator X   X  Även handdukstork, vatten 

10. Ventilation        
10.1 Befuktningsanläggning  X   X  
10.2 Fettfilter för kök  X   X  
10.3 Filter, utbyte i ventilationsanläggning X   X   
10.4 Imkanal inkl. rengöring X   X   
10.5 Rökkanal inkl. sotning X   X   
10.6 Ventilationsanläggning inkl. till- och 

frånluftsdon – allmänventilation X   X   

11. Tryckluft       
11.1 Tryckluftsanläggning  X   X Hyresgästens egendom 

12. Kyla       
12.1 Isanläggning X   X   
12.2 Kylanläggning fast i t.ex. lektionssal, soprum, 

fast komfortkylanläggning i förskolekök X   X   

12.3 Kylsystem, kompressor X   X   
 
 
 
 
 
 
 

 

      



          Kommunal verksamhet, version 2020-01-01
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sida 7 av 14 
 

 

Gränsdragningslista, ansvarsfördelning 
Version 2, kommunal verksamhet 

  

       

Byggnadsdel/Inredningsdetalj 
Reparation, underhåll, 

skötsel Utbyte till nytt Anmärkning 

 MSB Hyresgäst  MSB Hyresgäst  
       
       
13. Teleinstallation/svagström       
13.1 Antenn inkl. kablage, uttag etc.  X   X  
13.2 Centralur, elektrisk styrning, tidsjustering X   X  Även bollplaner 
13.3 Datanät ej installerat av Hyresvärden  X   X  
13.4 Datanät inkl. fiberkabel, server, uttag      IT-enheten ansvarar och 

bekostar 
13.5 Fasadur inkl. visare och urverk  X   X  
13.6 Klockor in- och utvändiga inkl. batteri  X   X Hyresgästens egendom 
13.7 Nödsignalanläggning från RWC, vilrum, 

frysrum X   X  Hyresgästens egendom(?) 

13.8 Passagekontrollanläggning X   X   
13.9 Porttelefon X   X   
13.10 Radio- och TV anläggning  X   X Hyresgästens egendom 
13.11 Rikstelefon, televäxel, telenät installerat av 

Hyresvärden      IT-enheten ansvarar och 
bekostar 

13.12 Server installerad av Hyresvärden      IT-enheten ansvarar och 
bekostar 

13.13 Signalanläggning  X   X Hyresgästens egendom 
13.14 Snabbtelefonanläggning  X   X Hyresgästens egendom 
13.15 Ringklocka  X   X = 22.19 
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Gränsdragningslista, ansvarsfördelning 
Version 2, kommunal verksamhet 

  

        

Byggnadsdel/Inredningsdetalj 
Reparation, underhåll, 

skötsel Utbyte till nytt Anmärkning 

  MSB Hyresgäst  MSB Hyresgäst  
        
14. Elinstallation       

14.1 Armatur för allmänbelysning inomhus X   X   
14.2 Armatur ytterbelysning X   X  Inkl. bollplaner och 

konst 
14.3 Elanläggning inkl. eluttag, strömbrytare 

X   X  
Fastmonterad timer ingår 
liksom dimmer installerad 
av Hyresvärden 

14.4 Glödlampa och lysrör i övrig utvändig armatur 
inkl. byte X   X   

14.5 
Glödlampa, lysrör, glimtändare, byte i 
invändig armatur, utvändig entréarmatur  X   X  

14.6 Handdukstork, el X   X   
14.7 Högspännings- och transformatoranläggning X   X   
14.8 Nödbelysningsarmatur inkl. ljuskälla X   X  =22.22 

15. Lås       
15.1 Dörrstängare mekanisk X   X   
15.2 Dörröppnare, automatisk (Besam) X   X   
15.3 Lås insatta av hyresgästen, inredning ej 

utrymmen  X   X Hyresgästens egendom 

15.4 Låsanläggning elektrisk X   X   
15.5 Låskista, cylinder och behör X   X   
15.6 Nyckelkopior vid ökad efterfrågan  X   X Hyresgästen beställer av 

MSB 
15.7 Nycklar till låssystem installerat av 

Hyresvärden, 3 st. X   X   

15.8 Passerkort  X   X  

16. Inredning och utrustning       
16.1 Anslagstavlor  X   X Hyresgästens egendom 
16.2 Arkivskåp  X   X  
16.3 Aulainredning, stol, bänk, etc.  X   X  
16.4 AV-skåp  X   X  
16.5 Badrumsskåp, fast X   X   
16.6 Bastuaggregat X   X   
16.7 Bokhyllor  X   X Hyresgästens egendom 
16.8 Bord  X   X Hyresgästens egendom 
16.9 Bänk- och skåpinredning, duschvägg, fast X   X   
16.10 Dragskåp, fast  X   X  
16.11 Elevskåp  X   X  
16.12 Filmduk, inkl. fästskena  X   X Undantag filmduk 

Murgrönan, ansvar MSB 
16.13 Garderob  X   X  
16.14 Gardinbeslag inkl. stång  X   X Hyresgästens egendom 
16.15 Gasolskåp, -tuber, -gas och installation  X   X Hyresgästens egendom 
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Byggnadsdel/Inredningsdetalj 
Reparation, underhåll, 

skötsel Utbyte till nytt Anmärkning 

  MSB Hyresgäst  MSB Hyresgäst  
        
        
16.16 Grind inomhus, t.ex. barnsäkerhetsgrind  X   X  
16.17 Grind större inomhus, t.ex. gallergrind  X   X  
16.18 Gymnastiksalsutrustning, t.ex. ribbstol, linor, 

lingångar, bommar  X   X  

16.19 Halkremsa på golv och trappnos  X   X  

16.20 Hyllor, fasta t.ex. skohylla, kapphylla X   X  Ej hyllor monterade av 
hyresgäst 

16.21 Högskåp  X   X  
16.22 Högtalarutrustning  X   X  
16.23 Inredning verksamhetsspecifik, fast, t.ex. i 

NO, bild, slöjd, lekrum, verkstad  X   X Kanalanslutning 
ventilation, ansvar MSB 

16.24 Inredning verksamhetsspecifik, lös, t.ex. i NO, 
bild, slöjd, lekrum, verkstad  X   X  

16.25 Inredningstextilier  X   X Hyresgästens egendom 
16.26 Jalusiväggar  X   X  
16.27 Kaffebryggare  X   X Hyresgästens egendom 
16.28 Kaffemaskin inkl. magnetventil  X   X Hyresgästens egendom 
16.29 Kartskenor, karthiss  X   X Hyresgästens egendom 
16.30 Keramikugn  X   X  
16.31 Klämskydd i port, dörr, lucka etc. X   X   
16.32 Konst fast invändigt X   X   
16.33 Konst lös invändigt  X   X Ansvar KoF 
16.34 Kontorsinredning och kontorsmaskiner  X   X  
16.35 Krokar  X   X Ex. klädkrok, tavelkrok 
16.36 Köksinredning fast i personal- och 

verksamhetskök, inkl. storkök X   X  Avser ej vitvaror 

16.37 Luftrenare  X   X  
16.38 Medicinskåp  X   X  
16.39 Mörkanläggningsgardin mekanisk  X   X  
16.40 Mörkanläggningsgardin motordriven X   X   
16.41 Overheadduk  X   X  
16.42 Papperskorg inomhus  X   X  
16.43 Persienn, markis, solskydd mekaniska  X   X  
16.44 Persienn, markis, solskydd motordrivna X   X   
16.45 Personalskåp  X   X  
16.46 Personlyft  X   X Ex. vid äldreboende 
16.47 Plantering och trädgård inomhus  X   X  
16.48 Platsbelysning  X   X  
16.49 Processventilation X   X   
16.50 Radiatorskydd, fast X   X   
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Byggnadsdel/Inredningsdetalj 
Reparation, underhåll, 

skötsel Utbyte till nytt Anmärkning 

  MSB Hyresgäst  MSB Hyresgäst  
        
        
16.51 Skrivtavlor  X   X  
16.52 Skyltar, t.ex. rums-, orienterings, entré- och 

hänvisningsskylt  X   X  

16.53 Skötbord med VVS X   X   
16.54 Sopkomprimator, papperspress, sopkärl  X   X  
16.55 Spaljé  X   X  
16.56 Speglar fasta X   X   
16.57 Speglar lösa  X   X Hyresgästens egendom 
16.58 Spånsug  X   X  
16.59 Stol  X   X Hyresgästens egendom 
16.60 Storköksutrustning fast, t.ex. kokgryta, 

stekbord, avkylningsskåp, ugn X   X   

16.61 Städinredningar fast, t.ex. vask, hylla X   X   
16.62 Städmaskin inkl. laddningsutrustning  X   X  
16.63 Timer, lös, stickkontaktsmodell  X   X Hyresgästens egendom 
16.64 Torkmatta, entrématta, lös  X   X  
16.65 WC-inredning  X   X Ex. toalettpappershållare 
16.66 Verktygsskåp  X   X  
16.67 Vikväggar mekaniska X   X   
16.68 Vikväggar motordrivna X   X  Besiktning 
16.69 Vitvaror ej storkök, t.ex. spis, kyl, frys, 

diskmaskin, tvättmaskin, torkskåp, 
microugn, torktumlare 

X   X   

16.70 Värdeskåp  X   X  

17. Larm/Säkerhet/Bevakning       
17.1 Bevakning X   X  MSB prioriterar objekt 
17.2 Branddörrstängare, magnetuppställning X   X   
17.3 Brandlarm inkl. detektorer X   X  Test 
17.4 Brandsläckare, handmodell  X   X Brandpostslang, ansvar 

MSB 
17.5 Brandvarnare  X   X  
17.6 Driftlarm X   X   
17.7 Hisslarm X   X   
17.8 Inbrottslarm skalskydd inkl. eventuell 

uppkoppling till larmcentral X   X   

17.9 Kameraövervakning invändigt X   X   
17.10 Kameraövervakning utvändigt X   X   
17.11 Trygghetslarm  X   X  
17.12 Utrymningslarm X   X   
17.13 Utrymningsplan  X   X  
17.14 Utrymningsskylt, efterlysande X   X   
17.15 Utrymningsskylt, genomlysande, belyst X   X   
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Gränsdragningslista, ansvarsfördelning 
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Byggnadsdel/Inredningsdetalj 
Reparation, underhåll, 

skötsel Utbyte till nytt Anmärkning 

  MSB Hyresgäst  MSB Hyresgäst  
        
        
18. Storkök       

18.1 Diskmaskin X   X   
18.2 Dryckesstation X   X   
18.3 Kokgryta inkl. ventilationskåpa X   X   
18.4 Köks- och skåpinredning X   X   
18.5 Serveringsdisk fast X   X   
18.6 Spis inkl. ventilationskåpa X   X   
18.7 Stekbord inkl. ventilationskåpa X   X   
18.8 Sval-, kyl-, och frysrum, även till central 

kylanläggning X   X   

18.9 Sval-, kyl-, och frysskåp X   X   
18.10 Ugn inkl. ventilationskåpa X   X   

19. Skadegörelse       
19.1 Inre skadegörelse fast inredning/utrustning, X   X   
19.2 Inre skadegörelse lös inredning/utrustning,  X   X  
19.3 Yttre skadegörelse X   X  För glasruta, se punkt 

3.3 
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Besiktningar 

Utförande- och kostnadsansvar Ansvarig part  Period  Anmärkning 

  MSB Hyresgäst     
        
20. Besiktningar       

20.1 Brand, samt redogörelse till tillsynsmyndighet 
(Brandförsvaret) X   Årlig   

20.2 Brand, verksamhetsunderlag för hyresvärdens 
redogörelse till tillsynsmyndighet  X  Årlig  Utvecklingsområde 

20.3 Elrevision för fastighet, besiktning X   Vart tredje år   
20.4 Elrevision för hyresgästens inredning och 

utrustning, åtgärdskostnader  X  Vart tredje år   

20.5 Gasolanläggning  X  Inga kav   
20.6 Gymnastiksalsutrustning, lingångar, bommar, 

matthiss, lyftanordning, etc.  X  Årlig   

20.7 Hissbesiktning X   Årlig   
20.8 Imkanal från restaurang- och storkök X   2-3 gånger per år   
20.9 Kokgryta och övrig köksutrustning, 

besiktning  X  Beror på storlek   

20.10 Kylanläggning besiktning X   Årlig   
20.11 Larmprovning, fastighetslarm X   Årlig  Ej trygghetslarm 
20.12 Lekutrustning fast utomhus X   Årlig   
20.13 Lyftanordning, rår, etc. i aula, samlingssal  X  Årlig   
20.14 Lyftbord, besiktning X   Varierar   
20.15 Maskiner och utrustning, hyresgästens  X    Ex. bandsåg, svarv 
20.16 Oljetank X   Beror på storlek   
20.17 OVK, lagstadgad obligatorisk 

ventilationskontroll X   Vartannat år   

20.18 Personlyftar  X    Ex. vid äldreboende 
20.19 Portar, motordrivna X   Vartannat år   
20.20 Skorsten, rök- och imkanal X   2-3 gånger per år   
20.21 Skyddsrum X   Vart tionde år   
20.22 Trapphissbesiktning X   Årlig   
20.23 Tryckluftsanläggning  X     
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Åtgärder på grund av myndighetsanmärkningar, 

ändrad verksamhet och bygglov Ansvarig part    Anmärkning 

  MSB Hyresgäst     
        
21. Myndighetsanmärkning m.m.       

21.1 Bygganmälan X     
Bekostas av beställande 
part 

21.2 Bygglov X     
Bekostas av beställande 
part 

21.3 Förändringar på grund av ändrad verksamhet  X     
21.4 Myndighetsanmärkning, åtgärder på grund av 

verksamhet eller ändrade myndighetskrav. 
Verksamhetsspecifik 

 X   
 

 

21.5 

Myndighetsanmärkning, åtgärder på grund av ändrade 
myndighetskrav avseende fastighetsspecifika 
komponenter och byggnadsdelar 

X    
 

Ex. taksäkerhet 
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 Renhållning och skötsel Ansvarig part    Anmärkning 

  MSB Hyresgäst     
        
22. Renhållning och skötsel       

22.1 Avloppsrensning till och med vattenlås  X     
22.2 Badanläggning, rengöringsanläggning X      
22.3 Badanläggning, tillsyn och skötsel inkl. 

bassängrengöring  X     

22.4 Brandvarnare, batteribyte, brandfilt, hjärtstartare  X     
22.5 Container för grovsopor  X     
22.6 Driftutrymme X      

22.7 
Duschmunstycke och golvbrunn samt rensning och 
rengöring  X     

22.8 Fasadrengöring, på grund av skadegörelse, t.ex. klotter X      
22.9 Filterbyte luftrenare, spånsug, m.m.  X     
22.10 Filterbyte ventilationsanläggning, fast X      
22.11 Fönsterputsning  X     
22.12 Gips-/slamavskiljare, tömning av  X     
22.13 Gårdsyta yttre, gångbana, p-plats X      
22.14 Halkbekämpning, vinter, handsandning  X     
22.15 Halkbekämpning, vinter, åtkomst med maskin X      
22.16 Källsorteringsfraktioner  X     

22.17 Ljuskälla inomhus samt entréarmatur, byte av  X    
Glödlampa, lysrör, 
glimtändare 

22.18 Ljuskälla utvändig exkl. entréarmatur, byte av X     
Glödlampa, lysrör, 
glimtändare 

22.19 
Lokaler, trappa, kommunikationsutrymme, dörrstopp, 
ringklocka, blomlåda  X    = 2.10, 13.15, 5.25 

22.20 Lokalvård, centraldammsugare  X     
22.21 Luftning av radiatorer X      
22.22 Nödbelysning tillsyn, service, batteribyte och test etc. X     =14.8 

22.23 
Papperskorg utvändig fast tömning och 
skräpplockning  X     

22.24 
Rengöring av yttre till- och frånluftsdon (ventil) i 
verksamhetslokal  X     

22.25 Snöröjning, handskottning  X     
22.26 Snöröjning, åtkomst med maskin X      



PROTOKOLLSUTDRAG
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Kommunstyrelsen

Nr. 18

§ X KS/2022:192

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda samt förslag från
utskottet för nämndorganisation

Utskottet för nämndorganisation (UNO) påbörjade sitt arbete under hösten

2021 och har arbetat fram ett beslutsförslag gällande nämndorganisationen som

kommunfullmäktige fastställer inför en ny mandatperiod. UNO har inhämtat

synpunkter från samtliga ordföranden och nämnder. UNO har även sett över

ersättningsnivåerna och reviderat Reglemente för ekonomiska ersättningar till

förtroendevalda, samt dess bilaga.

Ordförandens förslag till beslut är identiskt med UNO:s beslut 2022-04-20 § 19,

sånär som ett förtydligande om att en teknisk nämnd ersätter det tekniska

utskottet.

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige fastställer reglemente för ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda för mandatperioden 2023-2026.

2. Kommunfullmäktige fastställer arvoden enligt bilagan till Reglemente för ekonomiska
ersättningar till förtroendevalda för mandatperioden 2023-2026.

3. Kommunfullmäktige fastställer mandatperioden för kommunens nämnder, styrelser,
utskott och råd samt kommunala bolag och kommunalförbund till två år. För
kommunstyrelsen gäller fyra år enligt kommunallagen.

4. Kommunfullmäktige fastställer mandatperioden för fullmäktige presidium till två år.
5. Kommunfullmäktige beslutar att övergripande utbildning ska hållas vid den nya

mandatperiodens början. En uppföljande utbildning ska hållas efter två år för nya
förtroendevalda.

6. Kommunfullmäktige beslutar att tilldela partierna ett utbildningsbidrag om
2500 kr/förtroendevald 2023.

7. Kommunfullmäktige beslutar att ge nämnderna, utskotten och näringslivskommittén i
uppdrag att i början av mandatperioden 2023-2026 se över respektive reglemente i
samråd med kommunstyrelseförvaltningen.

8. Kommunfullmäktige beslutar att varje nämnd ska erbjuda nämndspecifika
utbildningar för förtroendevalda i respektive nämnd.

9. Kommunfullmäktige beslutar att ersättare i nämnder och styrelser som är närvarande
utan att tjänstgöra har yttranderätt men inte rätt att lämna förslag till beslut eller rätt
att anteckna sin mening till protokollet.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelsen

10. Kommunfullmäktige beslutar att motioner, interpellationer, frågor i
kommunfullmäktige och medborgarfrågor får lämnas via e-post. Närvaro krävs av
tjänstgörande ledamot/ersättare respektive frågeställare.

11. Kommunfullmäktige beslutar att Regler för kommunalt partistöd  i Salems kommun
daterat 2019-04-04 fortsätter att gälla. Från 2023 är grundstödet 38 000 kr per parti
och år och mandatstödet 19 000 kr per mandat och år  och båda uppräknas årligen
enligt förändringarna i inkomstbasbeloppet.

12. Kommunfullmäktige beslutar att politisk sekreterare ska införas. Största parti inom
majoriteten får en politisk sekreterare på halvtid. Övriga partier får resurs till stöd av
politisk sekreterare baserat på antal mandat i kommunfullmäktige jämfört med det
antal manda största partiet i majoriteten har. Partier har möjlighet att få stödet som
ett arvode till förtroendevalda. Endast politisk sekreterare för största parti i
majoriteten erbjuds arbetsplats i kommunhuset.

13. Kommunfullmäktige beslutar att kommundirektören får uppdrag att ta fram ett
regelverk för politisk sekreterare.

14. Kommunfullmäktige beslutar att Salems kommun ska ha en teknisk nämnd med 9
ledamöter och 9 ersättare vilket ersätter det tekniska utskottet.

15. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att utarbeta ett
reglemente för en teknisk nämnd och att redovisa de ekonomiska konsekvenserna av
en teknisk nämnd.

______________________

Sändlista
Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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UNO § 19 KS/2022:192

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda samt förslag från
utskottet för nämndorganisation

Utskottet för nämndorganisation UNO påbörjade sitt arbete under hösten 2021

och har nu arbetat fram ett förslag till beslut. UNO har inhämtat synpunkter från

samtliga ordföranden och nämnder. UNO har även sett över reglemente för

ekonomiska ersättningar och ersättningsnivåer.

I ärendet finns förslag till reglemente för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda samt
bilaga daterad den 20 april 2022.

Ordförandens förslag till beslut

Utskottet för nämndorganisation föreslår att

1. Kommunfullmäktige fastställer reglemente för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda
för mandatperioden 2023-2026.

2. Kommunfullmäktige fastställer arvoden enligt bilagan till Reglemente för ekonomiska
ersättningar till förtroendevalda för mandatperioden 2023-2026.

3. Kommunfullmäktige fastställer mandatperioden för kommunens nämnder, styrelser,
utskott och råd till två år. Detta gäller även kommunala bolag och kommunalförbund i de
fallen kommunfullmäktige äger frågan.

4. Kommunfullmäktige fastställer även mandatperioden för fullmäktige presidium till två år.

5. Kommunfullmäktige beslutar att övergripande utbildning ska hållas vid den nya
mandatperiodens början. En uppföljande utbildning ska hållas efter två år för nya
förtroendevalda.

6. Kommunfullmäktige beslutar att tilldela partierna ett utbildningsbidrag om
2 500 kr/förtroendevald 2023.

7. Kommunfullmäktige beslutar att ge nämnderna i uppdrag att se över respektive
reglemente i samråd med kommunstyrelseförvaltningen i början av mandatperioden 2023.

Det gäller även Utskottet för nämndadministration, Pensionärsrådet, Rådet för
funktionshinderfrågor och Näringslivskommittén. Stöd från respektive förvaltning ska
tydliggöras.

8. Kommunfullmäktige beslutar att varje nämnd ska erbjuda nämndspecifika utbildningar för
förtroendevalda i respektive nämnd.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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9. Kommunfullmäktige beslutar att ersättare i nämnder och styrelser som är närvarande utan
att tjänstgöra har yttranderätt men inte rätt att lämna förslag till beslut eller rätt att anteckna
sin mening till protokollet.

10. Kommunfullmäktige beslutar att motioner, interpellationer, frågor i kommunfullmäktige
och Medborgarfrågor får lämnas via mail.

11. Kommunfullmäktige beslutar att Regler för kommunalt partistöd  i Salems kommun
daterat 2019-04-04 fortsätter att gälla. Från 2023 är grundstödet 38 000 kr per parti och år
och mandatstödet 19 000 kr per mandat och år och båda uppräknas årligen enligt
förändringarna i inkomstbasbeloppet.

12. Kommunfullmäktige beslutar att politisk sekreterare ska införas. Största parti inom
majoriteten får en politisk sekreterare på halvtid. Övriga partier får resurs till stöd av politisk
sekreterare baserat på antal mandat i kommunfullmäktige jämfört med det antal mandat
största partiet i majoriteten har. Partier har möjlighet att få stödet som ett arvode till
förtroendevalda.

Endast politisk sekreterare för största parti i majoriteten erbjuds arbetsplats i kommunen.

13. Kommunfullmäktige beslutar att kommundirektören får uppdrag att ta fram ett regelverk
för politisk sekreterare.

14. Kommunfullmäktige beslutar att behålla kommunstyrelsens tekniska utskott.

Yrkande:

Petter Liljeblad (L) yrkar avslag på att införa politisk sekreterare.

Arne Närström (S) yrkar bifall till att införa politisk sekreterare.

Raili Nilsson ( C), Arne Närström (S), Petter Liljeblad (L), Anders Klerkefors ( R) yrkar avslag på
att behålla tekniskt utskott och yrkar bifall till att inrätta teknisk nämnd med 9 ledamöter och
9 ersättare.

Olle Glimvik (M) och Lennart Kalerén (M) yrkar bifall till förslag att behålla kommunstyrelsens
tekniska utskott och yrkar avslag till att införa en teknisk nämnd.

Proposition

Ordförande ställer proposition på ordförandeförslag 1-2, 4-9 och 11 och finner att UNO
beslutar i enlighet med förslagen.

Ordförande ställer proposition på reviderat ordförandeförslag 3 att fastställa mandatperioden
för kommunens nämnder, styrelser utskott och till två år. För kommunstyrelsen gäller fyra år
enligt kommunallagen. UNO bifaller förslaget.

Ordförande ställer proposition på reviderat ordförandeförslag 10 att motioner,
interpellationer och frågor i kommunfullmäktige ska signeras och att medborgarfrågor får
lämnas via mail. Närvaro krävs av tjänstgörande ledamot/ersättare respektive frågeställare.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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UNO bifaller förslaget.

Ordförande ställer proposition på förslag om politisk sekreterare mot Petter Liljeblads (L)
avslagsyrkande och finner att UNO beslutar i enlighet med förslaget.

Ordförande ställer proposition på ordförandeförslag 13 och finner att UNO bifaller förslaget
att kommundirektören får uppdrag att ta fram ett regelverk för politisk sekreterare.

Ordförande ställer proposition på ordförandeförslag  att behålla kommunstyrelsens tekniska
utskott mot yrkande från Raili Nilssons ( C), Arne Närströms (S), Petter Liljeblads (L) och
Anders Klerkefors (R)  och finner att UNO  beslutar i enlighet med Raili Nilssons ( C),
Arne Närströms (SE), Petter Liljeblads (L) och Anders Klerkefors yrkande. Votering begärs och
genomförs.

Votering
Följande voteringsproposition godkänns: den som vill bifalla ordförandens förslag röstar ja
och den som vill bifalla yrkandet om teknisk nämnd röstar nej. Vinner nej har har UNO bifallit
yrkandet om teknisk nämnd.

Voteringen utfaller enligt följande: 2 ledamöter röstar ja och 5 ledamöter röstar nej.  Hur var
och en röstat framgår av bifogade närvaro- och voteringslista. UNO har därmed  bifallit
yrkandet om teknisk nämnd.

Ordförande ställer proposition på nytt ordförandeförslag att ge kommundirektören uppdrag
att utarbeta ett reglemente för en teknisk nämnd och att redovisa de de ekonomiska
konsekvenserna av en teknisk nämnd. UNO bifaller förslagen.

Utskottet för nämndorganisations beslut

Utskottet för nämndorganisation föreslår att

1. Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda för mandatperioden 2023-2026

2. Kommunfullmäktige fastställer arvoden enligt bilagan till Reglemente för ekonomiska
ersättningar till förtroendevalda för mandatperioden 2023-2026.

3. Kommunfullmäktige fastställer mandatperioden för kommunens nämnder, styrelser,
utskott och råd till två år. För kommunstyrelsen gäller fyra år enligt kommunallagen.

4. Kommunfullmäktige fastställer mandatperioden för fullmäktiges presidium till två år.
5. Kommunfullmäktige beslutar att övergripande utbildning ska hållas vid den nya

mandatperiodens början. En uppföljande utbildning ska hållas efter två år för nya
förtroendevalda.

6. Kommunfullmäktige beslutar att tilldela partierna ett utbildningsbidrag om 2 500 kr
per förtroendevald 2023.

7. Kommunfullmäktige beslutar att ge nämnderna, utskotten och näringslivskommittén i
uppdrag att i början av mandatperioden 2023-2026 se över respektive reglemente i
samråd med kommunstyrelseförvaltningen.

8. Kommunfullmäktige beslutar att varje nämnd ska erbjuda nämndspecifika
utbildningar för förtroendevalda i respektive nämnd.

9. Kommunfullmäktige beslutar att ersättare i nämnder och styrelser som är närvarande
men inte tjänstgör har yttranderätt men inte rätt till att lämna förslag till beslut eller

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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rätt att anteckna sin mening till protokollet.
10. Kommunfullmäktige beslutar att motioner, interpellationer och frågor i fullmäktige

ska signeras. Medborgarfrågor får lämna via mail. Närvaro krävs av  tjänstgörande
ledamot/ersättare respektive frågeställare.

11. Kommunfullmäktige beslutar att Regler för kommunalt partistöd i Salems kommun
daterat 2019-04-04 fortsätter att gälla. Från 2023 är grundstödet 30 000 kr per parti
och år och mandatstöd 19 000 kr per mandat och år och båda uppräknas årligen
enligt förändringar i inkomstbasbeloppet.

12. Kommunfullmäktige beslutar att politisk sekreterare ska införas. Största parti inom
majoriteten får resurs till en politisk sekreterare på halvtid. Övriga partier får stöd till
politisk sekreterare baserat på antal mandat i kommunfullmäktige jämfört med det
antal mandat största partiet i majoriteten har. Partier har möjlighet att få stödet som
ett arvode till förtroendevalda. Endast politisk sekreterare för största partiet i
majoriteten erbjuds arbetsplats i kommunhuset.

13. Kommunfullmäktige beslutar att kommundirektören får uppdrag att ta fram ett
regelverk för politisk sekreterare.

14. Kommunfullmäktige beslutar att Salems kommun ska ha en teknisk nämnd med 9
ledamöter och 9 ersättare.

15. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommundirektören uppdrag att utarbeta ett
reglemente för en teknisk nämnd och att redovisa de ekonomiska konsekvenserna av
en teknisk nämnd.

Reservation

Olle Glimvik (M) och Lennart Kalderén (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande, se bilaga. Petter Liljeblad (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

______________________

Delges:
Samtliga nämnder

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Reglemente för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda

Antaget av kommunfullmäktige den xxxx § x
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§ 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen.

§ 2 Ersättningsberättigade sammanträden m.m.

Ledamöter, ersättare och andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt
har rätt till ersättning för
a. sammanträden med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning,
kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar
och revisorernas sammanträden.

b. sammanträden med av kommunstyrelsen eller nämnd tillsatta
utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper.

c. protokolljustering när särskild tid och plats iakttagits.
d. deltagande i kurs, konferens, studiebesök, informationsmöte, förrättning
eller liknande som har ett direkt samband med det kommunala
förtroendeuppdraget. Beviljande av deltagande i kurs, konferens m.m.
regleras i respektive nämnds delegationsordning när särskild tid och plats
iakttagits.

e. Sammanträdesarvode lämnas också när någon är utsedd av
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan nämnd att ingå som
kommunens företrädare i ett externt organ till exempel en förening,
samarbetsforum, ett bolag eller en stiftelse.
Det kan gälla såväl deltagande i medlemsmöte som representant i styrelse
eller dylikt. Sammanträdesarvode lämnas enbart för externt organ om
organet själv inte betalar ut arvode vare sig till kommunens företrädare eller
till andra som ingår i samma organ.

f. sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt organ.

Undantag: För ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande utgår ej
arvode för protokolljustering. Sammanträdesersättning utgår inte för
ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande för
ordförandeberedningar i den egna nämnden.

§ 3 Arvode för borgerlig begravningsförrättare

Vid borgerlig begravning av, i kommunen folkbokförd medborgare, utgår
arvode till kommunens begravningsförrättare motsvarande tre
sammanträdesarvoden samt ersättning för eventuella kostnader som
begravningsförrättare har i samband med uppdraget, till exempel för resor.
Samma ersättning betalas även vid begravning av en person som inte är
folkbokförd i kommunen, men som ska beredas en gravplats eller
motsvarande i kommunen. Förrättningen kan äga rum i en lokal tillhörande
annan kommun. Kostnader enligt ovan utbetalas till begravningsförrättaren
av kommunen som sedan fakturerar dödsboet.
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§ 4 Arvode för borgerlig vigselförrättare
Vid vigsel utanför kommunhuset utgår arvode till kommunens vigselförrättare
motsvarande ett sammanträdesarvode samt ersättning för resor. Arvode utgår
även om vigsel hålls i kommunhuset efter ordinarie kontorstid.

Kostnader för sammanträdesarvodet utbetalas till vigselförrättaren av
kommunen som sedan fakturerar paret.

§ 5 Ersättning för förlorad arbetsinkomst

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med
motsvarande faktiskt inkomstbortfall.

Förtroendevald som kan visa att arbetsinkomst har förlorats, men inte till
vilket belopp, har rätt till en schablonersättning beräknad med
prisbasbeloppet som grund för uträkningen enligt bilagan till reglemente för
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda.

§ 6 Förlorad pensionsförmån

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån med
högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilagan.

§ 7 Förlorad semesterförmån
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med
högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilagan.

Förtroendevald som kan visa att semesterförmåner faktiskt påverkas, men inte
på vilket sätt, har rätt till schablonersättning på sätt som fullmäktige har
beslutat enligt bilagan.

§ 8 Särskilda arbetsförhållanden m.m.

Rätten till ersättning enligt §§ 5-7 omfattar nödvändig ledighet för
förtroendevalda med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i
övrigt, när det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina
ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller
motsvarande. Rätten till ersättning enligt §§ 5-7 omfattar tid för resa till och
från sammanträdet eller motsvarande och tid för praktiska förberedelser i
direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande. Förtroendevald har inte
rätt till ersättning eller motsvarande för styrkt arbetsinkomst eller för förlorad
semesterförmån om schablonersättning tidigare utbetalats för den förlorade
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inkomsten eller de förlorade förmånerna.

Årsarvode

§ 9 Kommunalråd och oppositionsråd
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 procent
av heltid har rätt till årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat enligt
bilagan.

Årsarvoderade förtroendevalda har rätt till ledighet i den utsträckning som
fullmäktige beslutat enligt bilagan utan att arvodet reduceras. Ledigheten ska
förläggas på sådant sätt att uppdraget behörigen kan fullgöras.

För förtroendevald som fullgör sina uppdrag på heltid eller betydande del av
heltid som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt
uppdrag under den tid som överstiger två månader ska arvodet minskas i
motsvarande mån.

Kommunalråd förutsätts tjänstgöra enligt arvoderad omfattning. Fråga om
bisyssla som är förtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande
prövas av kommunstyrelsen.

Kommunalråd har rätt till föräldraledighet på samma villkor som anställda
hos kommunen.

§ 10 Övriga förtroendevalda med årsarvode
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 procent av
heltid har rätt till ett årsarvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat
enligt bilagan.

För förtroendevald med årsarvode som på grund av sjukdom eller annars är
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under den tid som överstiger 2
månader ska arvodet minskas i motsvarande mån.

§ 11 Gruppledararvode
Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige eller nämnd som respektive parti till
fullmäktige anmält som gruppledare har rätt till gruppledararvode enligt bilagan.
Kommunalrådet och oppositionsrådet förutsätts vara gruppledare för sina
respektive partier i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Även ordförande i respektive nämnd förutsätts vara gruppledare i den nämnd
för sitt parti och har inte rätt till gruppledararvode. I gruppledararvodet ingår att



REGLEMENTE

2022-04-20
Dnr KS/2022:192

5 av 8

företräda sitt parti inom nämnden men också att ha kontakter inom det egna
partiet. När budgetberedningens arbete är avslutat sammankallar
ekonomichefen alla oppositionspartiernas gruppledare i fullmäktige för ett
sammanträde. Ingen ersättning utgår för det sammanträdet utan anses ingå i
gruppledararvodet. Om någon gruppledare vill ta med sig nämndgruppledare
går det bra men sammanträdesersättning utgår inte.

För förtroendevald med gruppledararvode som på grund av sjukdom eller
annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under den tid som överstiger två
månader ska arvodet minskas i motsvarande mån.

§ 12 Årsarvode för kommunstyrelsen
Till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och dess båda utskott
utgår ett grundårsarvode enligt bilagan. För ledamöter och ersättare
som även sitter i kommunstyrelsens utskott utgår ett tilläggsarvode.
Arvodet utgör en ersättning för förberedelser, gruppsammanträden,
kontakter med allmänheten etc. Grundarvodet utgår inte till
kommunstyrelsens eller utskottens ordförande.

Sammanträdesarvode

§ 13 Sammanträdesarvode
Förtroendevalda, som inte är arvoderade på minst 40 procent av heltid, har rätt
till ersättning per sammanträde eller motsvarande eller per dag för
sammanträde eller motsvarande med belopp som fullmäktige beslutat enligt
bilagan. Sammanträdesarvode utgår från det klockslag som nämnd, styrelse
och fullmäktige är kallad till. Arvode utgår för närvarande tid på sammanträdet.

Sammanträdesarvode utgår även till förtroendevald, på minst 40 procent av
heltid men mindre än 100 procent, för sammanträden i nämnd som den
förtroendevalda blivit invald till av kommunfullmäktige.

§ 14 Beredskapsersättning

Presidierna i socialnämnden och dess utskott, SNUS, ska enligt vad som
närmare anges nedan under veckorna 25-34 ha beredskap i hemmet för att
fullgöra uppgifter enligt Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
och Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. För dessa
ledamöter gäller beredskap enligt följande:
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Socialnämndens ordförande En vecka

Socialnämndens vice ordförande En vecka

Snus ordförande Tre veckor

Snus 1:e vice ordförande Två veckor

De årsarvoden som enligt § 9 utgår till dessa förtroendevalda inkluderar
ersättning för beredskap. Då dessa förtroendevalda måste träda i tjänst
under beredskap utgår sammanträdesersättning för den faktiska tid som
tagits i anspråk.

§ 15 Kommunal pension

För förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om kommunal
pension i det kommunala pensionsreglementet OPF-KL, Pensionsvillkor.

Pensionsreglementet OPF-KL gäller också för kommunalråd och
oppositionsråd samt i förekommande fall tidigare beslutade
pensionsavtal.

Ersättning för kostnader

§ 16 Resekostnadsersättning

Förtroendevald som fullgör sitt uppdrag utanför kommunen har rätt till
ersättning enligt nu gällande BIA och Trakt T.

§ 17 Ersättning för barntillsyn

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid
sammanträde eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den
förtroendevaldas familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. Om
särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning
betalas dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilagan.
Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av
annan närstående och ej heller för tid då barnet vistas i barnomsorg.
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§ 18 Ersättning för vård och tillsyn av anhörig med funktionsnedsättning eller som
är svårt sjuk

Ersättning betalas ut för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid
sammanträde eller motsvarande för vård och tillsyn av anhörig med
funktionsnedsättning eller som är svårt sjuk som vistas i den förtroendevaldas
bostad. Ersättning betalas dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat
enligt bilagan. Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen
familjemedlem eller av annan närstående.

§ 19 Ersättning till förtroendevald med funktionsnedsättning

Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda
kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträde eller
motsvarande och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för till
exempel resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar
och liknande. Ersättning betalas ut för styrkta utgifter.

§ 20 Övriga ersättningar
För andra kostnader än vad som avses i §§ 16-19 betalas ersättning om den
förtroendevalda kan visa att särskilda skäl förelegat dessa kostnader. Ersättning
utgår inte om den förtroendevalda haft rimliga möjligheter att genom
omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnader
uppkom.

Gemensamma bestämmelser

§ 21 Hur ersättning begärs
Arvode enligt §§ 9-14 betalas ut utan föregående anmälan.

För att få ersättning enligt §§ 5-8 och §§ 15-20 ska den förtroendevalda styrka
sina förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader ska anmälas till
fullmäktiges, styrelsens eller nämndens sekreterare.

§ 22 Yrkanden om ersättningar
Yrkanden om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast inom
ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför
sig. Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån ska framställas i
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samband med och senast inom två år från pensions tillfället.

Yrkanden om ersättning för förlorad semesterförmån ska framställas senast
inom två år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken
förlusten hänför sig.

Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas
senast inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken
kostnaderna hänför sig.

§ 23 Utbetalning
Årsarvoden betalas ut med 1/12 per månad.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut snarast efter det att
begäran härom lämnas till förvaltningen.

Övriga ekonomiska ersättningar betalas ut löpande.

§ 24 Indexering av ersättningar
Samtliga ersättningar enligt detta reglemente ska i januari varje år
justeras enligt förändringar i inkomstbasbeloppet.

§ 25 Tolkning av bestämmelserna
Frågor om tolkning och tillämpning av bestämmelserna avgörs av kommunstyrelsen.
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22

Bilaga till reglemente för ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda

Årsarvoden
Samtliga årsarvoden ska justeras i januari varje år enligt förändringar i
inkomstbasbeloppet. Basmånad är då januari 2023.

Kommunalråd respektive oppositionsråd
Kommunalråd på heltid ersätts med 15 inkomstbasbelopp/år.

Oppositionsråd motsvarande 50 procent av heltid ersätts med 50 procent av
kommunalrådets arvode minus 1000 kr/månad.

Kommunalråd och oppositionsråd har rätt till ledighet motsvarande de kommunalt
anställdas semester med bibehållet arvode.

Övriga årsarvoden
Ordförande förutsätts vara gruppledare och inget särskilt arvode utgår för det.

Årsarvoden

Nämnd Befattning Ersättning

Kommunfullmäktige Ordförande 62 000

1:e vice ordf. 19 000

2:e vice ordf. 13 000

Gruppledare 38 000

Kommunstyrelsen Ordförande

1:e vice ordf. 32 000

2:e vice ordf.

Ledamot 15 000

Ersättare 15 000

Tillägg AU 19 000

Tillägg TU 19 000

Gruppledare 35 000

Kommunstyrelsens

tekniska utskott

Ordförande (om annan än KS

ordf.

77 000

Vice ordförande 29 000

Socialnämnd Ordförande 138 000

1:e vice ordf. 32 000

2:e vice ordf. 32 000
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Gruppledare 35 000

SNUS Ordförande 76 000

1:e vice ordf. 32 000

2:e vice ordf. 22 000

Ersättare 6 000

Barn- och

utbildningsnämnd

Ordförande 189 000

1:e vice ordf. 32 000

2:e vice ordf. 12 000

Gruppledare 35 000

Bygg- och miljönämnd Ordförande 115 000

1:e vice ordf. 26 000

2:e vice ordf. 12 000

Gruppledare 26 000

Kultur- och fritidsnämnd Ordförande 101 000

1:e vice ordf. 22 000

2:e vice ordf. 11 000

Gruppledare 22 000

Södertörns

överförmyndarnämnd

Ordförande 105 000

Vice ordf. 40 000

Ledamot 25 000

Ersättare 18 000

Kommunala rådet för

funktionshinderfrågor

Ordförande 16 000

Pensionärsrådet Ordförande 16 000

Näringslivskommittén Ordförande 16 000

Revision Ordförande 46 000

Övriga 9 000

Valnämnd

Valår Ordförande 20 000

1:e vice ordf. 7 000

2:e vice ordf. 4 000

Gruppledare 3 000

Övriga år Ordförande 6 000

1:e vice ordförande

2:e vice ordf.

Gruppledare

UNO

År före val och valår KF Ordförande 26 000
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År före val och valår KF 1:e vice ordf. 7 000

2:e vice ordf. 4 000

Övriga år Ordförande 7 000

1:e vice ordförande 2 000

2.e vice ordf 1 000

Sammanträdesersättning och protokolljustering

Sammanträde som varar upp till 2 timmar 1 200 /sammanträde

För varje ytterligare påbörjad timme 400/timme

Protokolljustering 300

Beloppen ska justeras i januari varje år enligt förändringar i inkomstbasbeloppet.
Basmånad är januari 2022.

Övriga arvoden och ersättningar

Partistöd

Grundstöd, per parti och år 38 000

Mandatstöd, per mandat 19 000

Utbildningsstöd per mandat år efter val 2 500

Barntillsyn 182 kr/timme för 1-2 barn. För varje
ytterligare barn 75 kr/barn/timme

Vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt
sjuk

Max 1210 kr/dygn

Funktionshindrade förtroendevaldas särskilda
kostnader

Ersätts för styrkta uppgifter

Förlorad arbetsinkomst
Schablonberäknat belopp:

a. Heldag
prisbasbelopp x 7,5

225 dagar
b. Timme

prisbasbelopp x 7,5
225 dagar
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8 timmars arbetsdag
c. Halvdagsersättning = Heldag (se punkt a. ovan) x 0,5

Förlorad pensionsförmån
Förlorad pensionsförmån ersätts med verifierat belopp.

Förlorad semesterförmån
Verifierat belopp

a. Förlorad semesterersättning, maximalt 13 procent på utbetald ersättning för förlorad
arbetsinkomst.

b. Förlorade semesterdagar, maximalt samma som maximibeloppet för förlorad
arbetsinkomst/dag.

Procentpåslag med 10 procent på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst.
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

Nr. 19

 § X KS/2022:31 

Revidering av firmatecknare

Kommunstyrelsen fattar årligen beslut om vilka personer som bemyndigas teckna 
kommunens firma och kan underteckna kommunens lån, avtal, köpekontrakt, m.m. På grund 
av personalbyte behöver vissa justeringar av firmatecknare genomföras. 

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

borgensåtagande och övriga kommungemensamma finansiella avtal, utse 
kommunstyrelsens ordförande Rickard Livén (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 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, Ida Duveskog och Sara Netzell 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 Daniel Thor, utredare Richard 
Damberg, verksamhetschef Carina Strandberg, myndighetschef Fuad Ganibegovic, 
enhetschef Emma Nordvall, enhetschef Karl Lindgren, enhetschef Linda Strömberg, 
enhetschef Karin Nordenmalm, gruppledare Carolina Borneland Severinsen, 
gruppledare Rosie Khoury 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, nämndsekreterare Emelin Atas, 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 
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eller Marie-Louise Olheim underteckna kommunens moms och skattedeklarationer.
9. Kommunstyrelsen uppdrar åt chefen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Christina Lood/ fastighetschef Erik Engström att underteckna kommunens 
fastighetsdeklarationer.

10. Kommunstyrelsen bemyndigar Ulf Haraldsson, Birgitta Eklund, Agneta Forsslund, 
Maria Svartbäck, Janita Wassholm, Therese Wennergren, Katarina Kjellner och 
Charlotta Öhrvall två i förening att med elektronisk signatur underteckna 
kommunens lönefil för lönekörning. 

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

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

______________________
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Kommunstyrelseförvaltningen
Elina Peronius
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 Rickard Livén (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 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,

Ida Duveskog och Sara Netzell 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 Daniel Thor, utredare Richard
Damberg, verksamhetschef Carina Strandberg, myndighetschef Fuad
Ganibegovic, enhetschef Emma Nordvall, enhetschef Karl Lindgren, enhetschef
Linda Strömberg, enhetschef Karin Nordenmalm, gruppledare Carolina Borneland
Severinsen, gruppledare Rosie Khoury 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,
nämndsekreterare Emelin Atas, 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 Erik Engström att
underteckna kommunens fastighetsdeklarationer.

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

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

12. Kommunstyrelsen beslutar att utse Rickard Livén 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.

Mats Bergström
Kommundirektör

Elina Peronius
Kommunsekreterare
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