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Kommunstyrelsen

Nr. 1

§ XX KS/2022:20

Anmälningsärenden

Anmälningar
- Beslut BoM 2022-05-10 § 25 Granskning för detaljplan för Södra Hallsta, plan 81-72
- Beslut BoM 2022-06-21 § 32 Namngivning för ny gång- och cykelbro över Dånviken
- Protokoll SYVAB 2022-06-09
- Protokoll Södertörns brandförsvarsförbund 2022-05-06
- Protokoll Södertörns brandförsvarsförbund 2022-06-10
- Protokoll KLN 2022-06-13
- KSAU minnesanteckningar 2022-06-07
- Protokoll KSTU 2022-06-15
- Protokoll KSTU 2022-09-07
- Beslut KF Botkyrka 2022-06-21 § 79 Årsredovisning 2021 för Södertörns

brandförsvarsförbund
- Tjänsteutlåtande huddinge 2022-01-27 Godkännande av att SRV återvinning AB häver

det med Scandinavian Biogas Fuels International AB träffande huvudavtalet rörande
ett gemensamt bolag som ska hyra och driva SRV:s förbehandlingsanläggning vid
Sofielunds återvinningsanläggning m.m.

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

https://drive.google.com/drive/folders/1r0VKYGONIYRrlC3JnzWtkKwNJtnanmh5
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Kommunstyrelsen

Nr. 2

§ XX KS/2022:141

Delegationsbeslut

Delegationsbeslut
- Beslut 2022-06-16 Flaggning av ukrainska flaggan
- Beslut 2022-06-29 Remissvar Landsbygdsstrategi 2030 Södertälje kommun
- Beslut Ansökan om sponsorstöd från Salems IF för säsongen 2022-2023 med

tjänsteskrivelse
- Beslut 2022-06-22 Förordnande av kommundirektör
- Tilldelningsbeslut 2022-06-01 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år LSS 9 § 7
- Beslut 2022-06-14 Upplåning 100 000 000 kronor

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

https://drive.google.com/drive/folders/1NBeOhp-IGKDaBK9p0oytpwXT9HzufwBg
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Kommunstyrelseförvaltningen
Elina Peronius
Kommunsekreterare

Sponsring av Salems IF säsong 2022-2023

Salems IF spelar i allsvenskan i innebandy även säsongen 2022-2023. Föreningen ansöker
om sponsorstöd då de fortsätter ha andra kostnader vid spel på elitnivå i allsvenskan,
exempelvis ökade resekostnader. Salems IF ansöker för säsongen 2022-2023 om att
Salems kommun sponsrar satsningen i allsvenskan med 200 tkr.

Beslut

Då nästkommande ordinarie sammanträde med kommunstyrelsen är planerat den 26

september och Salems IF ska kunna planera sin verksamhet innan säsongen drar igång,

fattar kommunstyrelsens ordförande med stöd av delegationsordningen, punkt 2, följande

beslut för kommunstyrelsens räkning:

1. Kommunstyrelsen beviljar Salems IF sponsorstöd med 153 tkr för spel i
innebandyallsvenskan för säsongen 2022-2023.

2. Medel ianspråktas från kommunstyrelsens medel till förfogande.

Rickard Livén
Kommunstyrelsens ordförande
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning punkt 2
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Kommunstyrelsen

Nr. 3

§ XX KS/2022:7

Delårsrapport per juli 2022 för Salems kommun

Resultatet för perioden januari till juli är ett resultat exklusive VA och jämförelsestörande
poster på 41,1 miljoner kronor. Resultatet för perioden inklusive VA och jämförelsestörande
poster är 36 miljoner kronor.

Helårsprognosen visar ett resultat exklusive VA och jämförelsestörande poster på 30,8
miljoner kronor, vilket är 2,2 miljoner kronor bättre än årets budget. Resultatet som andel av
skatter och bidrag är 2,8%. Resultatet inklusive VA och jämförelsestörande poster
prognostiseras till 21,7 miljoner kronor.

Kommunens väsentliga avvikelser avser följande poster i helårsprognosen:

● Finansnetto  -12,5 miljoner kronor
Finansnettot består av finansiella intäkter och finansiella kostnader.
I årets prognos avser det framför allt intäkter för realisationsvinster vid byte av typ av
fond i pensionsportföljen samt ökade kostnader för räntor på lån och orealiserade
värdeminskningar på pensionsportföljen.

● Skatter och bidrag +27,1 miljoner kronor
Skatteintäkterna är högre än budgeterat beroende på att slutavräkningen för både
innevarande år och föregående år är positiva med anledning av en mycket starkare
skatteunderlagsprognos (+20,6 miljoner kronor). Kommunens befolkning är högre
(+34 invånare) jämfört med antagandet vid budgeteringstillfället, vilket också bidrar
till en positiv avvikelse. Utöver detta har kommunen fått andra generella bidrag och
ersättning för sjukskrivningar som motsvarar cirka 5 miljoner kronor.

● Barn- och utbildningsnämnden -11,2 miljoner kronor
Största bidragande orsak gymnasieverksamheten som har en prognos på -4,4
miljoner kronor. En del är att det är fler invånare i åldrarna 16-18 år jämför med den
prognos som ligger till grund för budgeten. I övrigt är det stora behov av särskilt stöd
hos elever både inom vanliga grundskoleklasser och inom särskoleklasser. Vissa
grundskoleklasser har få elever, vilket gör att den elevpeng som skolan erhåller inte
täcker kostnaderna för undervisningen.

● Markinköp och -försäljning -3,9 miljoner kronor.
Här finns driftkostnader för exploateringsprojekten Rönninge kungsgård och Salems
centrum. Avseende Salems centrum hade en budget för intäkter tagits upp, men
dessa förväntas komma först under år 2023.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat 2022-09-09.

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten per juli och
helårsprognosen för 2022.

……………
Ordf. sign.

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

Kommunstyrelsen

Delårsrapport per juli 2022 för Salems kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten per juli och
helårsprognosen för 2022.

Sammanfattning

Resultatet för perioden januari till juli är ett resultat exklusive VA och jämförelsestörande
poster på 41,1 miljoner kronor. Resultatet för perioden inklusive VA och jämförelsestörande
poster är 36 miljoner kronor.

Helårsprognosen visar ett resultat exklusive VA och jämförelsestörande poster på 30,8
miljoner kronor, vilket är 2,2 miljoner kronor bättre än årets budget. Resultatet som andel av
skatter och bidrag är 2,8%. Resultatet inklusive VA och jämförelsestörande poster
prognostiseras till 21,7 miljoner kronor.

Kommunens väsentliga avvikelser avser följande poster i helårsprognosen:

● Finansnetto  -12,5 miljoner kronor
Finansnettot består av finansiella intäkter och finansiella kostnader.
I årets prognos avser det framför allt intäkter för realisationsvinster vid byte av typ av
fond i pensionsportföljen samt ökade kostnader för räntor på lån och orealiserade
värdeminskningar på pensionsportföljen.

● Skatter och bidrag +27,1 miljoner kronor
Skatteintäkterna är högre än budgeterat beroende på att slutavräkningen för både
innevarande år och föregående år är positiva med anledning av en mycket starkare
skatteunderlagsprognos (+20,6 miljoner kronor). Kommunens befolkning är högre
(+34 invånare) jämfört med antagandet vid budgeteringstillfället, vilket också bidrar
till en positiv avvikelse. Utöver detta har kommunen fått andra generella bidrag och
ersättning för sjukskrivningar som motsvarar cirka 5 miljoner kronor.

● Barn- och utbildningsnämnden -11,2 miljoner kronor
Största bidragande orsak gymnasieverksamheten som har en prognos på -4,4
miljoner kronor. En del är att det är fler invånare i åldrarna 16-18 år jämför med den
prognos som ligger till grund för budgeten. I övrigt är det stora behov av särskilt stöd
hos elever både inom vanliga grundskoleklasser och inom särskoleklasser. Vissa
grundskoleklasser har få elever, vilket gör att den elevpeng som skolan erhåller inte
täcker kostnaderna för undervisningen.

● Markinköp och -försäljning -3,9 miljoner kronor.
Här finns driftkostnader för exploateringsprojekten Rönninge kungsgård och Salems
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centrum. Avseende Salems centrum hade en budget för intäkter tagits upp, men
dessa förväntas komma först under år 2023.

Måluppföljning

Enligt kommunens policy för god ekonomisk hushållning är de övergripande målen 6 - 9
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning och ska därmed följas upp i delårsrapporten
per juli. Övriga kommunövergripande mål följs upp per helår. Målen för god ekonomisk
hushållning har i stort uppnåtts per delår. Avvikelse finns för mål 6 - Lärande miljö där
bedömningen är att målet inte kommer uppnås, men där verksamheterna arbetar aktivt med
insatser för att öka måluppföljningen. Det är kommunstyrelsens sammanvägda bedömning
att kommunen har en god ekonomisk hushållning per sista juli 2022.

Det är kommunstyrelsens prognos att övergripande mål  7, 8 och 9  uppnås helt per helår,
men mer osäker prognos för mål 6. Den sammanvägda bedömningen att kommunen kommer
ha en god ekonomisk hushållning för helåret 2022.

Driftredovisning per nämnd

Driftredovisningen, visar en avvikelse mot periodens budget med 26 miljoner kronor
avseende en jämförelse mot de poster som ingår i 1,5%-målet för kommunen. Prognosen för
helåret visar en positiv avvikelse mot budget på 2,2 miljoner kronor. Resultatet enligt
1,5%-målet som andel av skatter och bidrag är 2,8% för helårsprognosen.

De finansiella delarna visar att det är främst skatter och bidrag som bidrar till  en positiv
prognos om 15,2 miljoner kronor. Det avser högre preliminär slutavräkning för innevarande
år (+14,6 miljoner kronor) och för föregående år (+6 miljoner kronor). Därutöver har
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befolkningen per den 1 november visat 34 fler personer än vad kommunen budgeterat för,
vilket ger en ökad skatteintäkt.

Det noteras avseende nämndernas kostnader att:

- Kommunstyrelsens förvaltning har en prognos på -0,2 miljoner kronor som avser
kostnader för kommunens 20-årsjubilarer samt högre kostnader inom den politiska
verksamheten beroende på ett ökat antal sammanträden och kostnader i samband
med nya förtroendevalda.

- Bygg och miljönämndens prognos på -0,5 miljoner kronor beror på kostnader för
konsulter i samband med införande av digital bygglovsprocess samt att intäkterna för
bygglov kommer inte riktigt upp till budgeterad nivå för helåret.

- Barn- och utbildningsnämndens prognos på -11,2 miljoner kronor som avser högre
personalkostnader i och med att det finns ett ökande behov av elevassistenter inom
grund- och särskolan. Gymnasieverksamheten är mitt i en omstrukturering och har
program som håller på att avslutas och nya har startats upp, vilket gör att
kostnaderna för lärare är högre. Det är också något fler invånare i befolkningen i
åldrarna 16-18 år än vad som låg till grund för nämndens budget.

- Socialnämnden har en prognos i balans med budgeten. Nämnden har både enheter
med positiva och med negativa avvikelser. Det är bland annat ökade intäkter från
Migrationsverket till följd av återsöka tomhyror bakåt i tiden. Det har varit
svårigheter att kunna rekrytera personal när ordinarie personal varit sjuka eller haft



TJÄNSTESKRIVELSE

2022-09-09
Dnr KS/2022:7

4 av 7

vård av barn. Detta har löst genom att övrig ordinarie personal fått arbeta övertid, de
har även fått flytta sina semestrar och fått ta in bemanningsföretag. Anledningen till
att det varit svårt med vikarier har varit regionens riktlinjer för hantering av
smittorisker avseende covid-19.

Investeringsredovisning

Per juli månad har nämnder och förvaltningar investerat 140,7 miljoner kronor mot planerat
192,5 miljoner kronor. En avvikelse på 51,7 miljoner kronor. Precis som tidigare år kommer
investeringstakten att öka under senare delen av året. Den störst förbrukningen under
perioden har den nya skolan och idrottshallen (111,6 miljoner kronor).

Prognosen för helåret visar att 314,4 miljoner kronor beräknas att användas. I budgeten för
året ligger en investeringsvolym på 329,9 miljoner kronor. Avvikelsen för investeringsutfallet
beräknas till 15,5 miljoner kronor.

Jämförelse med föregående år både avseende perioden och prognosen visar mycket högre
investeringsvolymer för detta år, vilket beror på byggnationen av Fågelsångens skola,
idrottshall och K-huset.

Medel för framtida pensioner

Målen med förvaltningen av pensionsmedel är att:

● värdepappersportföljen på lång sikt ska finansiera kommunens pensionsförpliktelser.

● Värdepappersportföljen ska ha en justerad för inflation snittavkastning på minst 2% per

år under en femårsperiod.

Redogörelse för kommunens pensionsförpliktelser och dess finansiering

Belopp i mnkr 2022-07-31 2021 2020 2019

Pensionsförpliktelse

Total pensionsförpliktelse i balansräkning (A+B) 386,3 378,9 367,9 362,5

Avsättning inklusive särskild löneskatt (A) 156,1 146,1 128,8 116,9

Ansvarsförbindelse inklusive särskild löneskatt (B) 230,2 232,8 239,1 245,6

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring* 17,1 17,1 17,7 15,4

Summa pensionsförpliktelser (C) 403,4 396,0 385,6 377,9

Förvaltade pensionsmedel (marknadsvärde)

Totalt pensionsförsäkringskapital* 23,0 23,0 23,2 15,4

varav överskottsmedel* 0,0 0,5 0,2

Finansiella placeringar avs. pensionsmedel (portfölj) 137,3 147,4 124,4 92,3

varav nyinsättning under året 0,0 11,5 34,7 3,9

Summa förvaltade pensionsmedel (D) 160,3 170,4 147,6 107,7

Finansiering

Återlånade medel (C-D) 243,1 225,6 238,0 270,2

Konsolideringsgrad (D/C) 39,7% 43,0% 38,3% 28,5%
* Källa Pensionsförsäkring: KPA december 2021

Per den 31 juli 2022 uppgick kommunens pensionsförpliktelser till 403,4 miljoner kronor
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(396,0 vid årsskiftet). Under samma period gick pensionsportföljens värde ner till 137,3
(147,4) miljoner kronor. Därmed försämrades konsolideringsgraden, det vill säga andelen av
pensionsförpliktelser som täcks och finansieras av förvaltade pensionsmedel, till 39,7%
(43,0%).

Portföljens avkastning jämfört med index under januari-juli 2022

Bild: Söderberg & Partners

Kommunens portfölj: mörk linje. Jämförelseindex: ljus linje.

Globalt höga inflationssiffror orsakade att portföljens resultat blev -10,1 miljoner kronor

under januari-juli 2022, eller -6,8%, vilket skiljer sig marginellt från det sammansatta

jämförelseindex, som blev -6,6%.

För helår 2022 uppvisar portföljens prognos en negativ avvikelse mot budget om -12,4

miljoner kronor. Analysen visar dock att spridningen mellan de möjliga utfallen är stor: årets

avkastning per den 2022-12-31 kan befinna sig i intervallen mellan -9,4% till -1,5%.

Portföljens utveckling under 2017-2022 jämfört med det långsiktiga målet 2% realt per år
Bild: Söderberg & Partners

Portfölj: mörk linje. Mål +2% realt per år: ljus linje.
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Den höga inflationen under 2022 har lett till att pensionsportföljen hade en snittavkastning

justerad för inflation på -0,8% per år under femårsperioden augusti 2017 - juli 2022, vilket är

2,8% lägre jämfört med placeringspolicyns långsiktiga avkastningsmål på 2,0%. Den

nominella vinsten från pensionsportföljen uppgick till 8,3 miljoner kronor under

femårsperioden.

Viktiga händelser under år 2022

● Arbete pågår inför de allmänna valen 2022 med val till riksdag, region och
kommunfullmäktige. Under året har rekrytering och utbildning av röstmottagare
skett samt iordningställande av vallokaler. Valdagen är den 11 september med
möjlighet till förtidsröstning innan.

● Coronapandemin, Covid-19, har till viss del fortsatt påverkat verksamheten under
första månaderna på året. Krisledningsnämnd och krisledningsgrupp har varit aktiv
om än i mindre skala. Ute i verksamheterna har anpassningar fortsatt för att
förhindra eventuellt ny smittspridning. Beslut togs i socialnämnden i december om
att all hemtjänstpersonal som rekryteras till ska vara vaccinerade mot covid-19. Detta
har påverkat vikarierekryteringen något under sommaren.

● Efter några års uppehåll till följd av coronapandemin, har återigen fysiska evenemang
kunnat planeras in och genomföras såsom Valborgsfirande och nationaldagsfirande
och under augusti är Salemsdagen inplanerad.

● Socialförvaltningen har tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen
intensifierat arbetet med hemmasittande ungdomar i syfte att öka skolnärvaron
genom att vända frånvaro till närvaro. Projektet har haft flertalet utbildningar för
socialtjänstens och skolans personal. Under hösten har arbetet i enskilda ärenden
kommit igång med att anpassa stödinsatserna utifrån barnets behov.

● Biblioteket har med stöd från Kulturrådet fortsatt med uppsökande verksamhet för
barn, unga och äldre, med syfte att öka utbudet och tillgängligheten.

● Under skolloven har biblioteket, föreningslivet, Ersboda 4H-gården mfl erbjudit
digitala tips, digitala quiz, bio, teater mm för barn och unga.

● Den nya gång- och cykelbron över Dånviken öppnade upp i slutet av juni. Bron är en
viktig koppling som binder ihop möjligheterna att gå och cykla mellan Salem och
Södertälje kommun. Invigning av bron sker under hösten.

● Under första halvåret i år har stommen för både skolan och idrottshallen på den nya
skolan Fågelsången färdigställts. Nästa steg i projektet är att tak och fasad kommer
monteras.
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Mats Bergström Siv Jönsson Westerlund
Kommundirektör                                              Ekonomichef

Bilagor

Delårsrapport per 2022-07-31 samt prognos till 2022-12-31
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Förvaltningsberättelse per juli 2022

Översikt över verksamhetens utveckling

Kommunen prognostiserar ett resultat på 21,7 miljoner kronor för året 2022. 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 1 078,4 1 031,0 958,9 969,3 928,6

Finansnetto -/+, mnkr -17,7 8,7 -5,4 2,6 6,3

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

21,7 51,3 50,5 53,1 19,9

Soliditet inkl. totala
pensionsförpliktelser, %

33,0% 36,0% 38,8% 34,1% 31,1%

Investeringar (netto), mnkr 314,4 192,9 93,4 159 88,9

Självfinansieringsgrad/år, % 27% 56% 119% 82% 79%

Långfristig låneskuld (inkl VA),
kr/invånare

40 400 29 956 19 988 19 945 17 495

Kassalikviditet 150% 211% 154% 128% 106%

Antal anställda (månadsavlönade)* 1032 1 064 1 062 1 084 1 105

Befolkning, antal (prognos feb. 2022) 17 362 17 252 16 959 16 750 16 786

Befolkningsförändring, antal 110 293 209 -36 121

*Utfall för 2022, de andra är prognoser. Nyckeltalsdefinitioner är enligt Kolada.

De flesta prognostiserade nyckeltalen indikerar tillfälliga försvagningar jämfört mot de senaste fyra
åren. Årets resultat inklusive VA och jämförelsestörande poster beräknas landa på 1,9% av skatter
och bidrag. Exklusive VA och jämförelsestörande poster blir nyckeltalet 2,8%.

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. Men det finns finansiella utmaningar de närmaste åren med
anledning av ökade investeringar i kombination med ökade kostnader, till exempel räntekostnader
och pensionskostnader.
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Sveriges ekonomiska utveckling
Källa: SKR augusti 2022 (Cirkulär 22:28 och MakroNytt 2/2022)

SKR räknar med en starkare nominell skatteunderlagstillväxt under hela prognosperioden, men

köpkraften är kraftigt nedreviderad, speciellt åren 2023 och 2024. Detta beror på en högre allmän

prisuppgång och effekten på värderingen av pensionsskulden som ökat prisbasbelopp innebär. Det

nya pensionsavtalet innebär också ökade kostnader för kommunerna.

Den svenska ekonomin bromsar in under 2022. Den höga inflationen, liksom de stigande räntorna

slår allt mer mot investeringar och hushållens konsumtion i Sverige åren 2022 och 2023. Generellt

leder mindre optimistiska hushåll och företag till att investeringar skjuts på framtiden eller uteblir.

Den höga inflationen urholkar köpkraften både hos företag och hushåll. Ekonomin växer svagt under

år 2022 och största delen av år 2023. I slutet av 2023 bedöms efterfrågan ta fart igen.

Inflationen har varit hög och bakom uppgången i år ligger framför allt prishöjningarna på livsmedel.

Höga energipriser kvarstår sedan föregående år. Nu märks även högre boräntor. Mycket talar för att

livsmedelspriserna fortsätter stiga mer än normalt i höst och att de redan höga elpriserna blir än

högre i vinter. Det kommer att vara en fortsatt hög inflation både i Sverige och i omvärlden.

BNP stiger svagt under år 2022 och 2023. Det beror på den höga inflationen och de stigande räntorna

som slår mot investeringar och hushållens konsumtion. Högre räntor och kostnader för varor innebär

att hushållen drar ner på sällanköpsvaror.

Antalet arbetade timmar kommer inte att öka lika mycket under de kommande åren. Detta beror på

förväntningar om svag produktionsökningstakt som gradvis kommer att dämpa efterfrågan på

arbetskraft. Just nu är efterfrågan på arbetskraft stor och rekryteringsläget ansträngt.

Konjunkturavmattningen kommer att börja märkas i sysselsättningen i början på år 2023.
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Kommunsektorns ekonomiska utveckling

Källa: SKR augusti 2022 (Cirkulär 22:28 och MakroNytt 2/2022)

SKR:s bedömning är att skatteunderlaget ökade med 5,3% för år 2021, vilket är 0,3 procentenheter

starkare än föregående prognos. Ökningen beror främst på en stark återhämtning av lönesumman.

Även för första halvåret 2022 har återhämtningen av lönesumman fortsatt. Det är fler sysselsatta och

stigande timlöner på arbetsmarknaden. Prognosen för helåret är en fortsatt hög nivå på

lönesummans utveckling trots bromsande tillväxt. För år 2023 växlar ökningstakten av lönesumman

ner till följd av den sämre konjunkturen.

En faktor som lyfter skatteunderlaget är de höjda garantipensionerna. Detta sker dels genom

beslutet att höja pensionsnivån från augusti 2022 och dels genom en hög inflation 2022 och 2023.

Den höga inflationen lyfter prisbasbeloppen 2023 och 2024, vilket garantipensionerna är kopplade

till.

Den höjda garantipensionen verkar dels direkt genom höjningen för varje mottagare och dels via

effekten att fler personer blir berättigade till garantipension då deras inkomstpension understiger

garantipensionen. Antalet personer med garantipension beräknas öka med 50 procent mellan år

2022 och 2023 enligt Pensionsmyndigheten. Detta drar upp skatteunderlaget som påverkar

kommunsektorns inkomster.
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Befolkning

Salems befolkning uppgick till 17 324 invånare den 30 juni 2022. Det motsvarar en ökning med 72

personer (+0,4 %) jämfört med årsskiftet 2021/2022. Under samma period ökade Stockholms län

med 13 848 personer (+0,5%). Salems kommun har haft både ett positivt födelseöverskott samt ett

positivt flyttöverskott under första halvåret. Det positiva flyttöverskottet beror på invandring samt

inflytt från andra kommuner i Stockholms län. Salems kommun har ett negativt flyttnetto till övriga

län i Sverige.

Till följd av coronapandemin sjönk Sveriges folkökning under första halvåret 2020 och 2021.

Folkökningen har under första halvåret 2022 varit större än under pandemiåren, men lägre än åren

innan pandemin 2013-2019.

Finansiella risker och riskhantering

Under januari-juli 2022 hanterades finansiella risker i enlighet med de av fullmäktige beslutade
policyer.

Ränterisken och marknadsrisken i finansiella placeringar har ökat under perioden. De övriga
finansiella riskerna har förändrats marginellt jämfört med årsskiftet.

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 juli 2022 ökade kommunens totala upplåning med 100 miljoner kronor jämfört med
årsskiftet och uppgick till 504,9 miljoner kronor. Under året planeras upplåningen att öka med
ytterligare 100 miljoner kronor för finansiering av investeringar. Den globala inflationen, stigande
styrräntor och kommunens ökade upplåning leder till högre räntekostnader från och med år 2022.

Upplåningen löper både med fast och rörlig ränta. Per den 31 juli 2022 var den genomsnittliga
räntebindningstiden 0,7 år (1,1 år vid årsskiftet) och den genomsnittliga räntan var 0,29% (0,17% vid
årsskiftet). Baserat på Riksbankens juniprognos för styrräntan prognostiseras kommunens
genomsnittliga ränta för år 2022 till 0,77%. En ränta som ökar med en procentenhet skulle medföra
ökade kostnader på 5,0 miljoner kronor per år.

Marknadsrisk i finansiella placeringar
Per balansdagen låg pensionsportföljen inom de marknadriskslimiter som definieras för respektive
tillgångsslag i placeringspolicyns riskmodell:

● andelen aktier uppgick till 9% (37% vid årsskiftet), den fick uppgå till maximalt 14% (40% vid
årsskiftet) av portföljens värde.

● Svenska aktier uppgick till 29% (32% vid årsskiftet) av aktieandelen, fick uppgå till maximalt
50% (50%) av aktieandelen.
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Pensionsförpliktelser och förvaltning av pensionsmedel

Målen med förvaltningen av pensionsmedel är att:

● värdepappersportföljen på lång sikt ska finansiera kommunens pensionsförpliktelser.

● Värdepappersportföljen ska ha en justerad för inflation snittavkastning på minst 2% per år

under en femårsperiod.

Redogörelse för kommunens pensionsförpliktelser och dess finansiering

Belopp i mnkr 2022-07-31 2021 2020 2019 2018

Pensionsförpliktelse

Total pensionsförpliktelse i balansräkning (A+B) 386,3 378,9 367,9 362,5 350,6

Avsättning inklusive särskild löneskatt (A) 156,1 146,1 128,8 116,9 94,9

Ansvarsförbindelse inklusive särskild löneskatt (B) 230,2 232,8 239,1 245,6 255,7

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring* 17,1 17,1 17,7 15,4 15,4

Summa pensionsförpliktelser (C) 403,4 396,0 385,6 377,9 366,0

Förvaltade pensionsmedel (marknadsvärde)

Totalt pensionsförsäkringskapital* 23,0 23,0 23,2 15,4 15,4

varav överskottsmedel* 0,0 0,5 0,2

Finansiella placeringar avs. pensionsmedel (portfölj) 137,3 147,4 124,4 92,3 81,2

varav nyinsättning under året 0,0 11,5 34,7 3,9 0,0

Summa förvaltade pensionsmedel (D) 160,3 170,4 147,6 107,7 96,6

Finansiering

Återlånade medel (C-D) 243,1 225,6 238,0 270,2 269,4

Konsolideringsgrad (D/C) 39,7% 43,0% 38,3% 28,5% 26,4%
* Källa Pensionsförsäkring: KPA december 2021

Per den 31 juli 2022 uppgick kommunens pensionsförpliktelser till 403,4 miljoner kronor (396,0 vid
årsskiftet). Under samma period gick pensionsportföljens värde ner till 137,3 (147,4) miljoner kronor.
Därmed försämrades konsolideringsgraden, det vill säga andelen av pensionsförpliktelser som täcks
och finansieras av förvaltade pensionsmedel, till 39,7% (43,0%).

Portföljens avkastning jämfört med index under januari-juli 2022

Bild: Söderberg & Partners

Kommunens portfölj: mörk linje. Jämförelseindex: ljus linje.
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Globalt höga inflationssiffror orsakade att portföljens resultat blev -10,1 miljoner kronor under

januari-juli 2022, eller -6,8%, vilket skiljer sig marginellt från det sammansatta jämförelseindex, som

blev -6,6%.

För helår 2022 uppvisar portföljens prognos en negativ avvikelse mot budget om -12,4 miljoner

kronor. Analysen visar dock att spridningen mellan de möjliga utfallen är stor: årets avkastning per

den 2022-12-31 kan befinna sig i intervallen mellan -9,4% till -1,5%.

Portföljens utveckling under 2017-2022 jämfört med det långsiktiga målet 2% realt per år
Bild: Söderberg & Partners

Portfölj: mörk linje. Mål +2% realt per år: ljus linje.

Den höga inflationen under 2022 har lett till att pensionsportföljen hade en snittavkastning justerad

för inflation på -0,8% per år under femårsperioden augusti 2017 - juli 2022, vilket är 2,8% lägre

jämfört med placeringspolicyns långsiktiga avkastningsmål på 2,0%. Den nominella vinsten från

pensionsportföljen uppgick till 8,3 miljoner kronor under femårsperioden.

Händelser av väsentlig betydelse

● Arbete pågår inför de allmänna valen 2022 med val till riksdag, region och
kommunfullmäktige. Under året har rekrytering och utbildning av röstmottagare skett samt
iordningställande av vallokaler. Valdagen är den 11 september med möjlighet till
förtidsröstning innan.

● Coronapandemin, Covid-19, har till viss del fortsatt påverkat verksamheten under första
månaderna på året. Krisledningsnämnd och krisledningsgrupp har varit aktiv om än i mindre
skala. Ute i verksamheterna har anpassningar fortsatt för att förhindra eventuellt ny
smittspridning. Beslut togs i socialnämnden i december om att all hemtjänstpersonal som
rekryteras till ska vara vaccinerade mot covid-19. Detta har påverkat vikarierekryteringen
något under sommaren.

● Efter några års uppehåll till följd av coronapandemin, har återigen fysiska evenemang kunnat
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planeras in och genomföras såsom Valborgsfirande och nationaldagsfirande och under
augusti är Salemsdagen inplanerad.

● Socialförvaltningen har tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen intensifierat
arbetet med hemmasittande ungdomar i syfte att öka skolnärvaron genom att vända
frånvaro till närvaro. Projektet har haft flertalet utbildningar för socialtjänstens och skolans
personal. Under hösten har arbetet i enskilda ärenden kommit igång med att anpassa
stödinsatserna utifrån barnets behov.

● Biblioteket har med stöd från Kulturrådet fortsatt med uppsökande verksamhet för barn,
unga och äldre, med syfte att öka utbudet och tillgängligheten.

● Under skolloven har biblioteket, föreningslivet, Ersboda 4H-gården mfl erbjudit digitala tips,
digitala quiz, bio, teater mm för barn och unga.

● Den nya gång- och cykelbron över Dånviken öppnade upp i slutet av juni. Bron är en viktig
koppling som binder ihop möjligheterna att gå och cykla mellan Salem och Södertälje
kommun. Invigning av bron sker under hösten.

● Under första halvåret i år har stommen för både skolan och idrottshallen på den nya skolan
Fågelsången färdigställts. Nästa steg i projektet är att tak och fasad kommer monteras.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Kommunens vision fastställs av kommunfullmäktige och utifrån denna beslutar de även om de

övergripande målen. Fullmäktiges mål är grupperade inom  fem perspektiv: medborgare, miljö,

utveckling och lärande, medarbetare samt ekonomi. Målen ska vara långsiktiga, strategiska och gälla

för minst en mandatperiod men kan aktualiseras och förändras oftare vid behov. Fullmäktige anger

vilka övergripande mål som ska brytas ned av samtliga nämnder respektive vilka som ska brytas ned

av specifik nämnd/-er.

Kommunens mål anger vad verksamheternas arbete ska leda till och behöver därför utvecklas till

mätbara indikatorer som gör det möjligt att följa upp arbetet. Indikatorerna för varje mål vägs sedan

samman till ett index som representerar måluppfyllelsen för respektive mål.

Nämndernas mål är en nedbrytning av kommunfullmäktiges övergripande mål och omfattar

målsättningar utifrån nämndens verksamhetsområde. Nämnderna ska, förutom att svara upp på de

direkt utpekade målområden från fullmäktige, även beakta möjligheten att bidra inom sitt

verksamhetsområde kopplat till de övergripande målen.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Utvärdering av god ekonomisk hushållning
Enligt kommunens policy för god ekonomisk hushållning är de övergripande målen 6 - 9 mål för god

ekonomisk hushållning och ska därmed följas upp i delårsrapporten per juli. Övriga
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kommunövergripande mål följs upp per helår.

Målen för god ekonomisk hushållning har i stort uppnåtts per delår. Avvikelse finns för mål 6 -

Lärande miljö där bedömningen är att målet inte kommer uppnås, men där verksamheterna arbetar

aktivt med insatser för att öka måluppföljningen. Det är kommunstyrelsens sammanvägda

bedömning att kommunen har en god ekonomisk hushållning per sista juli 2022.

Det är kommunstyrelsens prognos att övergripande mål  7, 8 och 9  uppnås helt per helår, men mer

osäker prognos för mål 6. Den sammanvägda bedömningen att kommunen kommer ha en god

ekonomisk hushållning för helåret 2022.

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 för lärandemiljö följs upp med hjälp av ett framräknat index där 2 = målvärdet uppfyllt (grönt),

1= målvärdet nära uppfyllt (gult) och 0 = målvärdet ej uppfyllt (rött).

Målet bedöms inte uppnås helt på helår.

Resultaten för elevernas upplevelse av inflytande har sjunkit från år 2021 till år 2022, vilket baseras

på en enkätundersökning bland eleverna i årskurs 2 till 9. Tidigare år har mätningen endast gjorts i

årskurserna 2, 5 och 8 och jämförelsen med tidigare år är inte rättvisande. Mätningen kommer att

fortsätta göras på samtliga årskurser. Samtliga grundskolor har elevskyddsombud på högstadiet som

får utbildning inom arbetsmiljö och elevinflytande varje läsår genom centralt samordnade träffar. Det

har även arbetats med olika kvalitetshöjande insatser för elevinflytande på de olika skolorna.

Inom gymnasiet ligger enkätresultatet av om eleverna anser att deras synpunkter tas tillvara på på

samma nivå som föregående år. Det som har förbättrats är huruvida eleverna får vara med och

påverka innehållet i undervisningen samt om de får vara med och påverka arbetet på lektionerna.

Inför år 2022 beslutade barn- och utbildningsnämnden att ändra de indikatorer som är kopplade till

kunskapsmålet. Tidigare har samtliga dessa indikatorer varit en jämförelse med Stockholms läns

kommuner där Salems mål varit att överträffa deras genomsnittliga resultat. De nya indikatorerna
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ställer inte längre målvärdena och resultaten i förhållande till Stockholms läns resultat.

Indikatormålvärdet har istället beslutats genom att utgå från Salems genomsnittliga resultat de

senaste tre åren. Då trenden för samtliga preliminära resultat är negativ blir följden att inget

målvärde i nuläget ser ut att uppnås även om det är nära för de båda indikatorerna för årskurs 3.

Då den officiella statistiken publiceras av SCB kommer en jämförelse med Stockholms läns kommuner

göras i årsbokslutet.

Indikatorn för kunskapsmålet mäter resultat i årskurs 3, 6, 9 samt i gymnasiet. För uppnådda

kunskapskrav i årskurs 3 i matematik och svenska, där eleverna inte helt uppnår det uppsatta målet

men ligger nära. Dessutom mäts betyg i alla ämnen för årskurs 6 som tyvärr preliminärt visar på det

lägsta resultatet på flera år.  Det genomsnittligt meritvärde för årskurs 9 har tydligt minskat från

föregående år i samtliga skolor. För vårterminen 2022 uppnådde färre elever behörighet till nationellt

yrkesprogram i årskurs 9 än de två senaste åren. För uppnått meritvärde i de högskoleförberedande

programmen i gymnasiet har resultaten ännu ej officiellt publicerats och är därmed preliminärt. Men

där har Rönninge gymnasium arbetat med en rad insatser för att höja kunskapsresultaten.

Sammanlagt har dock de flesta kunskapsresultaten minskat från föregående år.

Mål 7 - Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Indikatorerna för målet är antal avgångna tillsvidareanställda i förhållande till senast kända snitt i

Stockholms län, andel tillsvidareanställningar av totala månadsanställningar i kommunen,

rekryteringsförmågan som mäts genom antal sökande per tjänst samt sjukfrånvaro i jämförelse med

Stockholms län.

Målet är uppnått vid delårsuppföljningen med ett ökat resultat mot föregående år.

Personalavgångarna är lägre vid delårsuppföljningen för juli 2022, 6% 2022 jämfört med 8,6% i juli

2021. Sjukfrånvaron är relativt oförändrad från årsskiftet 2021/2022 till tiden för delårsuppföljningen,

6,7% till 6,9%.

10



Mål 8 - Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på Södertörn
Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på Södertörn.

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 - Salems kommun ska ha en stabil ekonomi
Att ha en stabil ekonomi innebär för Salems kommun att vi har lägre kostnader för långfristiga

skulder per invånare än genomsnittet för Stockholms läns kommuner. Samt att kommunens resultat

uppgår till minst 1,5 procent av skatter och bidrag exklusive VA och markförsäljning.

Målet beräknas uppnås helt.

Långfristiga skulder per invånare (exklusive VA-lån) kommer att öka markant till 27 500 kronor i
jämförelse mot årets ingång 16 931 kronor, men ligger fortfarande lägre än Stockholms läns snitt
27850 kronor.

Årets beräknade investeringar blir större än tidigare årens utfall. Snittet för de senaste fem årens
nettoinvesteringar (2017-2021) var 134 miljoner kronor. Årets prognos är 314,4 miljoner kronor.
Detta kräver finansiering genom lån från finansiella institutioner, och belåningen beräknas öka per
invånare. Den investeringsintensiva perioden beräknas fortsätta till och med år 2024, och sedan
beräknas investeringarna ligga på en normal nivå (80-90 miljoner kronor per år).

Kommunens prognostiserade resultat är 2,8% av skatter och bidrag exklusive VA och
jämförelsestörande poster, vilket betyder att indikatormålvärdet på 1,5% uppnås. Årets beräknade
resultat exklusive VA, tomtförsäljningar, nedskrivningar och övriga jämförelsestörande poster är 30,8
miljoner kronor. Jämfört med budget är prognosen 2,2 miljoner kronor bättre. Den största negativa
avvikelsen finns under Barn- och utbildningsförvaltningen och beräknas till 11,2 miljoner kronor.

De poster som har bidragit till ett positivt resultat är framför allt skatteunderlagsutvecklingen.
Slutavräkningen för både innevarande och föregående år beräknas bli mycket positiva, tack vare den
starka återhämtningen inom svensk ekonomi samt befolkningsutvecklingen.

Sammantaget beräknas kommunen uppnå målet med god marginal. Trenden är nedåtgående i
jämförelse mot förra årets utfall.
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Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning

Resultatutveckling

Efter tre år av starka resultat prognostiseras årets resultat till 21,7 miljoner kronor som motsvarar
1,9% av skatter och bidrag  (inklusive VA och jämförelsestörande poster).

Det prognostiserade resultatet är lägre än snittet för de  senaste fem åren (drygt 44 miljoner kronor)
och anledningen till detta är de ökade verksamhetskostnaderna som har blivit svårare att parera med
skatteintäktsutvecklingen.

Kommunens målsättning 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 2,8% av skatter och bidrag.

Se vidare beskrivning under uppföljning av mål 9 i avsnittet utvärdering av god ekonomisk

hushållning.

Budgetföljsamhet

En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att kommunens nämnder klarar av

att bedriva verksamhet inom givna budgetramar.

Av redovisningen kan vi se att budgetavvikelsen avseende resultatet enligt 1,5%-målet är positivt och

uppgår vid juli månads utgång till 26 miljoner kronor. Samtliga nämnder utom Barn- och

utbildningsnämnden uppvisar positiva avvikelser för perioden.

För helårsutfallet 2022 prognostiseras en negativ budgetavvikelse för kommunen totalt om 0,6

miljoner kronor. Resultatet exklusive VA och jämförelsestörande poster visar en prognosavvikelse om

2,2 miljoner kronor mot helårsbudgeten. Det är ett resultat motsvarande 2,8% som andel av skatter

och bidrag. Det finns tre nämnder som redovisar negativ avvikelse för helåret och det är

Kommunstyrelsen (-0,2 miljoner kronor), Bygg- och miljönämnden (-0,5 miljoner kronor) och Barn-

och utbildningsnämnden (-11,2 miljoner kronor).
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Kommunstyrelsens förvaltning har för perioden en positiv avvikelse  med 1,5 miljoner kronor och

prognosen för helåret beräknas till en negativ avvikelse med -0,2 miljoner kronor.

För perioden återfinns den största positiva avvikelsen hos IT-enheten på grund av ännu ej inträffade,

men budgeterade kostnader. För helårsprognosen beräknas kostnaderna uppkomma.

För helåret återfinns negativa prognoser inom HR-enheten och avser kostnader för 20-årsjubilarer.

Det är också högre kostnader inom den politiska verksamheten beroende på ett ökat antal

sammanträden och kostnader i samband med nya förtroendevalda.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen exklusive VA och markförsäljning redovisar för perioden

en positiv avvikelse om 1,1 miljoner kronor. För helåret beräknas den positiva avvikelsen till 0,1

miljoner kronor mot budget.

Avvikelsen för perioden avser till största delen den budget fastighetsenheten erhållit för att göra

förstudier avseende Säby sim- och sporthall.  Det finns även negativa avvikelser inom Plan- och

exploatering som beror på eftersläpning av intäkter.

För helåret förväntas kostnaderna för vinterunderhåll ej klara budget. Detta vägs upp av högre

planintäkter inom Plan- och exploateringsverksamheten.

Bygg- och miljönämndens avvikelse för perioden är 0,5 miljoner kronor och prognosen uppvisar en

negativ avvikelse om 0,5 miljoner kronor.

För perioden förklaras avvikelsen av de intäkter nämnden erhållit från KS till förfogande för en ny

tjänst som kommunekolog samt för åtgärder i sjön Flaten. Intäkterna avser helår, vilket ger en stor
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positiv effekt för perioden.

Avvikelsen för helåret förklaras till största delen av ökade kostnader för konsulter i samband med

införande av digital bygglovsprocess.  Nämnden kan även se att intäkterna för bygglov inte kommer

upp i budgeterad nivå.

Kultur- och fritidsnämnden har en positiv avvikelse för perioden om 0,7 miljoner kronor och

prognosen för helåret beräknas till 0,2 miljoner kronor.

Avvikelsen för perioden beror på vakanser inom fritidsgårdsverksamheten samt att många aktiviteter

för biblioteket ligger under resterande del av året.

Vid årets slut består kvarvarande positiva avvikelse av lägre personalkostnader beroende på vakanser

inom fritidsverksamheten. En osäkerhetsfaktor i prognosen är vilka effekter pandemin fått på besök

inom till exempel simhallar och kulturengagemang.

Barn- och utbildningsnämnden har för perioden en negativ avvikelse med 2,7 miljoner kronor.

Prognosen för helåret beräknas till en negativ avvikelse om 11,2 miljoner kronor.

Periodens negativa utfall beror på att särskolans elever har varit något färre än vad enheten

budgeterat för och samtidigt har personalkostnaderna ökat, då behoven av elevassistenter varit

högre än förväntat. (Särskolans avvikelse var -1,7 miljoner för perioden). Förutom särskolan återfinns

negativ avvikelse för perioden inom gymnasieverksamheten (-5,1 miljoner för perioden). Avvikelsen

beror på att antalet elever från andra kommuner är färre än förväntat. Avvecklingen av

byggprogrammet pågår även hela detta år, vilket innebär att personalkostnaderna finns kvar, men

nya elevintäkter uteblir. Beslut har även fattats att lägga ner teknikprogrammet och där finns nu kvar

årskurs två och tre. Det är fler invånare i åldrarna 16-18 år jämfört med den prognos som ligger till

grund för budgeten och det bidrar också till en negativ avvikelse hos nämnden.  Till dessa negativa

utfall återfinns positiva inom övriga verksamheter som gör att avvikelsen totalt för nämnden stannar

vid -2,7 miljoner för perioden.

För helåret ökar avvikelsen och det gäller främst personalkostnader. Det är framför allt på grund av

att andelen barn med särskilt stöd ökar. Det syns i hög personaltäthet inom särskolan (-2,4 miljoner

kronor) och inom  undervisningen för barn inom autismspektrumtillståndet (AST) (-2,7 miljoner

kronor). Avvikelsen för gymnasieskolan minskar något till årets slut (-4,4 miljoner kronor). Inom

gymnasieverksamheten har det skett en ökning av antalet invånare i åldern 16-18 år jämfört med den

befolkningsprognos som låg till grund för budget 2022. Grundskolan beräknar en prognos på minus

tre miljoner kronor från dagens positiva avvikelse på 1,1 miljoner kronor. Inom grundskolan förklaras

negativa avvikelser med behov av elevassistenter då antalet elever med särskilda behov ökar. Det är

också några klasser där det är lågt elevantal, vilket innebär att elevpengen inte täcker de kostnader

som uppstår för att bedriva undervisning.

Socialnämnden har för perioden en positiv avvikelse mot budget med 4,5 miljoner kronor och

prognosen för helåret förväntas ha ett resultat som överensstämmer med beslutad budget.

Inom Socialnämndens har vissa verksamheter positiva avvikelser och andra har negativa, men totalt
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sett balanserar dessa.

För perioden beror den positiva avvikelsen främst på att verksamheten fått intäkter från

Migrationsverket till följd av återsökta tomhyror bakåt i tiden, samt att utbetalningarna av

ekonomiskt bistånd är lägre än budgeterat för perioden. De externa placeringarna för barn och

ungdomar på institution och inom socialpsykiatrin har varit lägre än budgeterat för perioden och har

därmed också bidragit till det positiva resultatet.

För helåret bedöms att positiv avvikelse återfinns med 1,2 miljoner kronor beroende på att de medel

som är avsedda för insatser i samband med robotisering inte behöver nyttjas fullt ut.

Myndighetsenheten (+1,7 miljoner kronor) visar en positiv prognos för helåret beroende på att

arbetet med hemtagningar och uppföljningar inom socialpsykiatrin givit effekt (0,3 miljoner kronor),

här ses också en positiv prognos avseende kostnader för försörjningsstöd och minskade externa

placeringar på institution och familjehem  (1,4  miljoner kronor).

Kommunens utförare har en negativ prognos på 2,9 miljoner kronor, vilket främst avser en negativ

avvikelse inom äldreomsorgens utförare i egen regi (-4,4 miljoner kronor). Hemtjänsten har haft

svårigheter att rekrytera vikarier vid ordinarie personals frånvaro för sjukdom eller vård av barn.

Konsekvenserna av att inte kunna rekrytera personal har varit att ordinarie personal fått arbeta

övertid, flyttat sin semester samt att verksamheten behövt anlita bemanningsföretag. Inom

äldreomsorgens särskilda boenden har verksamheten påverkats av regionens riktlinjer för hantering

av smittorisker avseende covid-19. Det har inneburit ökade kostnader för övertid och vikarier.

Inom verksamheten för funktionsnedsättning utförare i egen regi (-1,1 miljoner) beror den negativa

avvikelsen på höga kostnader inom personlig assistans. Verksamheten ser över schemaläggning för

att minska överlappningstiderna för att om möjligt reducera kostnaderna framöver.

Utförarverksamheten inom individ- och familjeomsorgen förväntas visa en positiv avvikelse för

helåret med 2,6 miljoner kronor. Det beror på att det funnits längre vakanser och att vissa tjänster

inte tillsatts när ordinarie personal varit hemma för vård av barn eller sjukskrivningar.

Revisorsnämnd har för perioden en positiv avvikelse om 0,3 miljoner kronor och för helåret beräknas

resultatet vara i nivå med beslutad budget.

Överförmyndarnämnden har för perioden en budget i balans och för helåret är prognosen en liten

positiv avvikelse om 0,1 miljoner kronor.

Finans innebär bland annat skatteintäkter och bidrag, avskrivningskostnader och räntor samt

kostnader för semesterlöneskuld och pensionskostnader.

För perioden ligger avvikelsen på en positiv avvikelse om 18,6 miljoner och prognosen visar en

positiv avvikelse om 15,2 miljoner kronor.

Att avvikelsen förändras så mycket i prognosen för helåret beror på att semesterlöneskulden i juli

månad är låg då många har tagit ut semester och sedan byggs den på under hösten. Därutöver har

kommunen fått ersättningar för sjukskrivningar från Försäkringskassan på 4,7 miljoner kronor under

perioden. I prognosen beräknas inte ytterligare sådana ersättningar, men del av ersättningen

beräknas tas i bruk. Den stora prognostiserade positiva avvikelsen beror i huvudsak på

slutavräkningen av skatter och bidrag, både avseende föregående år och innevarande år.
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Poster som inte ingår i 1,5%-målet

Markinköp och -försäljning beräknas för helåret till en negativ avvikelse mot budget om 3,9 miljoner

kronor och här finns framför allt poster som avser exploateringsverksamheten. Det är driftkostnader

för projekten Rönninge kungsgård och Salems centrum. Avseende Projektet Salems stadskärna hade

för året budgeterat vissa intäkter, men dessa förväntas komma först under år 2023, vilket innebär en

avvikelse.

VA visar för periode en negativ avvikelse mot budget med 0,1 miljoner och för helåret förväntas

avvikelsen öka något och hamna på -0,5 miljoner kronor.

Övriga poster avser poster av engångskaraktär som inte ska räknas med i kommunens egna

resultatmål. Se bilaga 1.

Investeringar och dess finansiering

Uppföljning per juli för investeringarna resulterar i följande utfall och prognos för nämnder och

förvaltningar:

För perioden har nämnder och förvaltningar investerat 140,7 miljoner mot planerat 192,5 miljoner

kronor. Det är en avvikelse på 51,7 miljoner kronor. Utfallet för perioden går inte att jämföra med

utfallet för samma period föregående år på grund av nybyggnation av Fågelsångens skola och

idrottshall.

Prognosen för helåret visar att 314,4 miljoner kronor beräknas att användas under året, vilket är 95%

av årets budgeterade investeringsvolym på 329,9 miljoner kronor. Avvikelsen för investeringsutfallet

beräknas till 15,5 miljoner kronor.

Investeringarna beräknas öka jämfört med föregående års helårsutfall med anledning av att

utgifterna för att uppföra en ny skola och idrottshall belastar år 2022 mer än för år 2021.
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Störst förbrukning under perioden har den nya skolan och idrottshallen haft med 111,6 miljoner

kronor i utfall, därefter kommer K-huset med 11,8 miljoner och Karlskronaviken med 3,3 miljoner

kronor.

Karlskronavikens investering för detta år har bestått av att färdigställa gång- och cykelbron över

Dånviken. Bron öppnades innan midsommar och officiell invigning sker under hösten.

De projekt som i prognosen beräknas ha störst förbrukning är Fågelsångens skola och idrottshall,

Timmermansgården och K-huset. Alla med belopp över tio miljoner kronor.

Vid en uppföljning av kommunens projekt med en budget över fem miljoner kronor kan ses att

Fågelsångens skola och idrottshall har en prognos som är högre än den budget som finns för

projektet. Det beror på att ökningen av projektets totala ram som kommunfullmäktige fattade beslut

om år 2022 återfinns i budgeten för år 2023.

De projekt som tillhör fastighetsstrategin (Timmermansgården, Energisparåtgärder, OVK-åtgärder och

Skönviksgården) har totalt sett en prognos på att använda 28,8 miljoner av hela potten på 30

miljoner kronor.
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Kommentarer på några av projekten:

Fågelsångens skola har en prognos som ligger över den budget som finns för år 2022. Under år 2022

har beslut fattats för ytterligare investeringsmedel till Fågelsången, dessa medel finns avsatta för år

2023. Prognosen för Fågelsången för år 2022 är något lägre jämfört med marsprognosen (10 miljoner

kronor lägre) och det beror på att utfallet av ändrings- och tilläggsarbeten (ätor) har blivit lägre än

budgeterat.

Arbetet med skolan pågår enligt plan och stommen blev monterad under juni månad för både skola

och idrottshall. Från augusti och framåt pågår arbeten med skolan tak, installationer och fasad för

idrottshallen samt markarbeten. Skolan får tätt tak under vecka 36 och därefter påbörjas alla

invändiga arbeten i skolan. Skolan ska stå helt klar under år 2024.

Timmermansgården har en positiv prognos på grund av att det inte har uppkommit några oväntade

kostnader vid rivning och att mer kostnadseffektiva lösningar har projekterats vid en förnyad

projektöversyn.

Renoveringen av K-huset omfattar ombyggnad av huset för att det ska fungera för

förskoleverksamhet. Det är förändring av planlösning och byte av ytskikt samt anpassningar av

installationer. Prognosen blir lägre än den budget som avsatts.

Garnudden kommer inte att använda budgeterade medel under år 2022 med anledning att

detaljplanen förväntas bli klar under år 2023 och investeringen kan inte genomföras förrän

detaljplanen vunnit laga kraft.

Inom projektet Säby sim och sporthall ska en programhandling tas fram under året.

Soliditet

Kommunens soliditet har ökat starkt mellan år 2018 till 2020, och låg cirka 8 procentenheter bättre

mot Stockholms län. Från och med år 2021 ses en försvagning av soliditeten med anledning av

pågående stora investeringar i kombination av svagare ekonomiskt läge och högre upplåningar.

Kommunens prognostiserade soliditet ligger nästan i linje med Stockholm läns utfall för förra året.

Minskningen av soliditeten beror bland annat på högre investeringsvolymer med anledning av en

ökande befolkning som skapar ökade behov av kommunal service som skola, omsorg, idrott, och

detta sätter ett kortsiktigt avtryck på investeringar, självfinansiering och soliditet.

Denna  försvagning är tillfällig och på sikt beräknas kommunen kunna behålla en stark soliditet som

är viktig för kommunens långsiktiga ekonomiska grund. Soliditeten för riket ligger kring 30,7% (år
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2021), och kommunens soliditet som är markant bättre än rikets kan fortfarande bedömas som

tillfredsställande.

Pensionsskuldens utveckling

Pensionsskulden beräknas vara samma som förra året (inklusive ansvarsförpliktelser och den del som
är tryggad i pensionsförsäkringar), med anledning av ökad avsättning som motsvarar minskningen av
ansvarsförbindelsen genom utbetalningar och justeringar.

Pensionsskulden förväntas öka kraftigt från och med år 2023 enligt aktuell prognos. Det nya
pensionsavtalet (AKAP-KR) och det finansiella läget kommer att ge stor påverkan på nästkommande
års pensionsskuld.
Utredningsgraden på pensionsskulden är 97%.

Slutsatser avseende resultat och ekonomisk ställning

Beräknat utfall för året 2022 uppvisar en relativt svag utveckling på alla fronter. Sett över en

femårsperiod (2017-2021) har kommunens ekonomi befunnit sig i en relativt stabil finansiell

ställning. I snitt har resultatnivåerna varit höga, drygt fyra procent i förhållande till skatter och statliga

bidrag,  och överträffat budgeterat resultat. Även soliditeten har förbättrats kraftigt, och ligger i en

nivå som är högre än snittet för Stockholms län och rikssnittet. Soliditeten kommer att bli lägre under

de kommande åren.

Balanskravsresultat

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

Kommunen har sedan 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 37 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 (prognostiserat resultat) i enlighet med LKBR (se tabellen nedan) görs
följande slutsatser:

19



● Det finns inte något historiskt underskott att återställa.

● Resultatet innehåller orealiserade förluster i värdepapper på 4,8 miljoner kronor som
adderats på resultat.

● I resultatet ingår återföring av orealiserade vinster för 10,2 miljoner kronor som räknas med.

● Det finns ingen planerad reservering till resultatutjämningsreserven, då nuvarande nivå på
resultatutjämningsreserven anses vara tillräcklig (80 miljoner kronor).

Balanskravsutredning utifrån prognostiserat resultat i årsbokslut 2022, mnkr

Väsentliga personalförhållanden

Antalet anställda den 31 juli 2022 var totalt 1 460 personer (1 424 personer 31 juli 2021), varav 944

tillsvidareanställda (933 föregående år). Omräknat till årsarbetare uppgår det till 879

tillsvidareanställda (871 föregående år).

Sjukfrånvaron för tillsvidareanställda och månadsavlönade var i snitt 6,9% under perioden januari till

juli 2022, samma period föregående år var det 6,1%.

Förväntad utveckling

Enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR, är prognosen för den svenska konjunkturen en markant
förbättring avseende år 2021. Både BNP och antalet arbetade timmar har stigit snabbare än
beräknat. Förutsättningarna för en stark svensk konjunkturuppgång ser fortsatt goda ut.

Avseende kommunens ekonomiska planering och utveckling har kommunfullmäktige fastställt en
budget och strategiplan för tre år framåt (budget för 2023 och plan för 2024-2025) i juni. En
detaljerad budget för 2023 ska arbetas fram under hösten. Den skattefinansierade verksamheten
pressas av ökade kostnader, vilket innebär att relationen mellan resultat från skattefinansierad
verksamhet och skatteintäkter och statsbidrag, enligt kommunens beräkningar, inte kommer att nå
upp till målet på 1,5 procent under treårsperioden. De första två åren uppnås budgeterat resultat
1,5%-målet i förhållande till skatter och statliga bidrag, men för tredje året (2025) är resultatet 1%.
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Erfarenhetsmässigt kan vi se att detta har kunnat hanteras inom ordinarie budgetarbete kommande
år.

Kommunens befolkningsprognos visar på en fortsatt befolkningstillväxt. Till år 2030 prognostiseras
att Salems befolkning ökar till 19 799 personer och den största ökningen beräknas under år
2025-2027 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 olika typer av omsorger.

I tabellen ges en översikt över den ekonomiska planeringen för år 2023-2025.

Verksamhetens nettokostnader förväntas öka med i snitt 3,3% per år från 2022 fram till år 2025 och

skatteintäkterna med drygt 2,9%, 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.

Pensionskostnader beräknas bli högre och en annan osäker post är räntekostnader. Centrala

bufferten (ca 16 miljoner kronor för år 2023 och ca 17 miljoner kronor för år 2024) kommer att

minimera/lindra de riskerna.

Kostnaderna för avskrivningar beräknas öka med närmare 44% under den kommande

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, det vill säga i slutet på 2025.
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Under år 2024 och framöver beräknas  en del 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.

En ny befolkningsprognos kommer att tas fram under september 2022 för att aktualisera framtida
resursfördelningar.

Ekonomiska sammanställningar

Resultaträkning

* För 2022 års budget finns det följande kommunfullmäktiges beslut, totalt 22 213 tusen kronor:

● Budget 2022 (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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Noter
Innehåll

Not 1 Redovisningsprinciper. Not 2 Uppskattningar och bedömningar. Noter 3-11 till resultaträkning.

Noter 12-29 till balansräkning. Not 30 Leasing. Not 31 Kostnader för räkenskapsrevision.

Not 1 Redovisningsprinciper
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
och rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning (RKR) vilket bl.a. innebär att
redovisningsprinciperna och beräkningsmetoderna har varit oförändrade jämfört med den senaste
årsredovisningen.

För tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen för år 2021 sidan 40.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Periodisering
Väsentligt belopp för att periodisera intäkter och kostnader är 50 tusen kronor.

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not 11 till resultaträkningen. Som
jämförelsestörande betraktas följande poster:

● realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar samt kostnader och intäkter för tomtförsäljning
i samband med markexploatering

● nedskrivning/återföring av anläggningstillgångar
● netto av årets resultat för VA-verksamhet och skuldförändring till VA-kollektivet
● avsättningar för nedmontering/återställande avseende tiden före räkenskapsåret
● samtliga kostnader och intäkter för nedmontering av modulhus Södra Vitsippan och Södra

Skyttorp i år 2022 (KF §48 daterad 2021-11-25).

Andra avsättningar

Andra nya avsättningar för utgifter som ska betalas inom tre år från räkenskapsåret nuvärdesberäknas
inte.
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Utfallet i noterna 6-7 är enligt SKR:s augusti cirkulär.
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De uppskattade slutdatumen för nyttjande av de fastigheterna som berörs av nedskrivningarna var oförändrade
per 2022-07-31 jämfört med årsskiftet.
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Modulhus Södra Vitsippan och Södra Skyttorp. Hyresperioden för modulhus Södra Vitsippan och
Södra Skyttorp är 5 år, september 2017 - augusti 2022.  I årsredovisningen 2021 uppskattades
nedmonteringen och återställandet till 5,5 miljoner kronor. Nedmonteringen planeras att börja i
september 2022 och bli klar under året. Den linjärt beräknade avsättningen på 4,8 miljoner kronor
avser perioden september 2017 - december 2021. Enligt uppskattningen per juli 2022 kommer
kostnaderna inte att bli högre än 4,8 miljoner kronor, därmed har det inte behövts nya avsättningar
under 2022.

Förskola Skogängsgården. Beslutet om rivning av Skogängsgården togs i december 2019. Rivningen
och återställandet uppskattas kosta 10,0 miljoner kronor och bedöms att starta i juni 2023. Till och
med juli 2022 gjorde kommunen avsättningarna på totalt 7,6 miljoner kronor.

Inom kommungränsen finns det nedlagda deponier, som inte bedöms kräva efterbehandling, och
därmed görs det inte avsättningar för deponi. Däremot har kommunen ett borgensåtagande utanför
balansräkningen mot sitt delägda företag SRV som i sin tur har återvinningscentral inom
kommungränsen och deponianläggningar.

Förutbetalda intäkter för anläggningsavgifter periodiseras på det antal år vilket är lika med den vägda
genomsnittliga nyttjandeperioden för VA-anläggningen, 50 år i snitt.

Det offentliga investeringsbidraget periodiseras på det antal år vilket är lika med nyttjandeperioden för den
tillgång som bidraget avser, 14 år i snitt.
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Källa: Kommuninvest 2022-06-30: Salems  kommun ingick i september 2010  en solidarisk borgen som för
egen skuld och för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser.
Samtliga 294 kommuner och landsting/regioner som per 2022-06-30 var medlemmar i
Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Salems kommuns ansvar enligt ovan nämnd
borgensförbindelse, kan noteras att per 2022-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala
förpliktelser till 586,3 miljarder kronor och totala tillgångar till 576,5 miljarder kronor. Salems
kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 811,7 miljoner kronor och andelen av de
totala tillgångarna uppgick till 784,8 miljoner kronor.

32



33



Driftredovisning
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* För budget för år 2022 finns det fullmäktiges beslut, som är specificerade under resultaträkningen.

** Justeringsposter i driftredovisningen 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:

För detaljerad genomgång av budgetavvikelser per nämnd hänvisas till avsnittet Budgetföljsamhet i

förvaltningsberättelsen.

För upplysningar till drift- och investeringsredovisning om uppbyggnad med mera hänvisas till

årsredovisningen 2021 sidorna 61-63.
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Investeringsredovisning

* Investeringsbudget 2022 inkluderar beslutade i kommunfullmäktige överföringar från år 2021 samt
tillägg under året:
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Investeringsredovisning med större* pågående projekt särredovisade. Faktiska och

prognostiserade utfall

* Som större investeringsprojekt har de investeringsprojekt definierats, som har tre miljoner kronor

eller mer i budget och/eller i prognos för år 2022.

För mer information kring investeringarna hänvisas till avsnittet Investeringar och dess finansiering i

förvaltningsberättelsen.

För övriga upplysningar om drift- och investeringsredovisningen (bl.a. om uppbyggnad, om
tillämpade principer för internredovisning samt om samband med resultat- och balansräkningen)
hänvisas till årsredovisningen 2021 sidorna 61-63.
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Bilagor

Bilaga 1. Budgetföljsamhet. Specifikation över poster som

inte ingår i 1,5% målet

Sortering per nämnd/förvaltning

Sortering per posttyp
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 § X KS/2022:319 

Äskande av medel för lokalstrateg

Kansliet äskar medel för tillsättande av tjänst som lokalstrateg från avsedda medel inom  
kommunstyrelsens medel till förfogande för år 2022. Rekryteringen är klar och tjänsten 
tillsätts under september. Budgetmedel finns beviljade som en del av kansliets ordinarie 
budget från år 2023 och framåt.

Lokalstrategen är en nyinrättad tjänst som kommer arbeta med det kommunövergripande 
perspektivet gällande lokalförsörjningsfrågor. Tjänsten ska bidra till ett mer effektivt 
lokalutnyttjande och samordna lokalbehoven för kommunens olika förvaltningar. 

Beräknad kostnad för tjänsten under år 2022 är 450 tkr.  Kansliet äskar att medel ska 
överföras till ansvar 1114 - Lokalplanering, från ansvar 11491 - KS förfogande.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2022-08-25.

Ordförandeförslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överföra 450 tkr från Kommunstyrelsens medel till förfogande 
till kansliet för tjänsten lokalstrateg.

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelseförvaltningen
Katarina Sjödin
Verksamhetscontroller KSF

Kommunstyrelsen

Äskande av medel till tjänst lokalstrateg

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överföra 450 tkr från Kommunstyrelsens medel till
förfogande till kansliet för tjänsten lokalstrateg.

Ärendet
Kansliet äskar medel för tillsättande av tjänst som lokalstrateg från avsedda medel inom
kommunstyrelsens medel till förfogande för år 2022. Rekryteringen är klar och tjänsten
tillsätts under september. Budgetmedel finns beviljade som en del av kansliets ordinarie
budget från år 2023 och framåt.

Lokalstrategen är en nyinrättad tjänst som kommer arbeta med det kommunövergripande
perspektivet gällande lokalförsörjningsfrågor. Tjänsten ska bidra till ett mer effektivt
lokalutnyttjande och samordna lokalbehoven för kommunens olika förvaltningar.

Beräknad kostnad för tjänsten under år 2022 är 450 tkr.  Kansliet äskar att medel ska
överföras till ansvar 1114 - Lokalplanering, från ansvar 11491 - KS förfogande.

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

Mats Bergström
Kommundirektör

Katarina Sjödin
Verksamhetscontroller

Delges

Ekonomienheten
Verksamhetscontroller KSF
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 § X KS/2022:318 

Medfinansieringsintyg LEADER Sörmlandskusten 2023-2027

Leadermetoden är ett verktyg för landsbygdsutveckling där man verkar i ett trepartnerskap 
mellan ideell, privat och offentlig sektor. Det är nu dags för en ny programperiod för åren 
2023 till 2027. Salems kommun har sedan tidigare tecknat en avsiktsförklaring där man ser 
positivt på att medverka i den nya programperioden. Nästa steg i processen är att besluta om 
och underteckna ett medfinansieringsintyg för kommunens kommande medfinansiering via 
LAG–potten. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2022-08-25.

Ordförandeförslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner att medfinansieringsintyg undertecknas av kommundirektör för 
fortsatt finansiering av LEADER Sörmlandskusten år 2023-2027. 

______________________

Sändlista
Leader Sörmlandskusten
Samtliga nämnder
Näringslivskommittén
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Kommunstyrelseförvaltningen
Alina Ruda
Planerings- och hållbarhetsstrateg

Kommunstyrelsen

Medfinansieringsintyg LEADER 2023-2027

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner att medfinansieringsintyg undertecknas av kommundirektör
för fortsatt finansiering av LEADER Sörmlandskusten år 2023-2027.

Sammanfattning av ärendet
Leadermetoden är ett verktyg för landsbygdsutveckling där man verkar i ett
trepartnerskap mellan ideell, privat och offentlig sektor. Det är nu dags för en ny
programperiod för åren 2023 till 2027. Salems kommun har sedan tidigare tecknat en
avsiktsförklaring där man ser positivt på att medverka i den nya programperioden. Nästa
steg i processen är att besluta om och underteckna ett medfinansieringsintyg för
kommunens kommande medfinansiering via LAG–potten.

Ärendet
Salems kommun ser utvecklingen på landsbygden viktig för kommunens utveckling. I en
avsiktsförklaring daterad 2021-05-11 ser Salem positivt på att medverka i den nya
programperioden för Leader 2023–2027. Leader Sörmlandskusten har för den kommande
EU- programperioden tagit fram en lokal utvecklingsstrategi som skickats in till
Jordbruksverket. Jordbruksverkets urvalsprocess är slutförd och 40 områden i Sverige har
blivit prioriterade att bilda Leaderområden. Leader Sörmlandskusten, i vilken Salems
kommun ingår, är ett av de områden som blivit prioriterade. I Leader Sörmlandskustens
strategi 2023–2027 ingår kommunerna Nyköping, Oxelösund, Trosa, Södertälje, Salem
och Botkyrka. Innevarande programperiod för Leader Sörmlandskusten avslutas 31
december 2022.

Nästa steg i processen för kommande Leader-period är att komplettera
avsiktsförklaringen med ett medfinansieringsintyg.

Syfte och mål med Leader

Leadermetoden är ett verktyg som är väl etablerat för landsbygdsutveckling där man

verkar i ett trepartnerskap mellan ideell, privat och offentlig sektor.

Syftet med Leader är att befolkningen i ett område tillsammans ska kunna utveckla

området utifrån en lokal utvecklingsstrategi. Leader möjliggör landsbygdsutveckling

utifrån de lokala behoven genom ett sektorsövergripande arbetssätt. Trepartnerskapet

säkerställer en bred förankring i olika delar av samhället. Insatserna inom Leader har som
mål att stärka den lokala befolkningens tillgång till infrastruktur och förbättra
levnadsvillkor inklusive fritid, kultur med mera som utgör förutsättningar för bland annat
attraktivt boende, ungas delaktighet och företagsutveckling.
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Finansiering
Kommunerna delfinansierar projekten som får projektstöd via en så kallas LAG-pott. Den
beräknade LAG-potten för Salems kommun för åren 2023-2027 är drygt 500 000 kronor
fördelat på fem år. Beloppet är cirka 200 000 kronor lägre per år än föregående
programperiods LAG-pott. Anledningen att beloppet minskar i jämförelse med förra
programperioden är att endast Rönninge tätort och landsbygden norr om motorvägen är
inkluderat i Leaderområdet och LAG-potten baseras på antal stödberättigade invånare.
LAG-potten för Salem kommun är 103 950 kronor per år från och med år 2023 till 2027.

Mats Bergström
Kommundirektör

Alina Ruda
Planerings- och hållbarhetsstrateg

Bilagor

- Avsiktsförklaring Salems kommun
- Hemsida LEADER Sörmlandskusten:  www.leadersormlandskusten.se

Delges

Leader Sörmlandskusten per mejl: info@leadersormlandskusten.se

Samtliga nämnder

Näringslivskommittén

mailto:info@leadersormlandskusten.se
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 § X KS/2022:317

Äskande av medel för klimatarbete

Kansliet äskar medel för klimatarbete - utsläppsanalys eller dylik samt medlemsskap i 
Klimatkommunerna - från avsedda medel inom kommunstyrelsens medel till förfogande för 
år 2022. 

Under 2022 kommer medlen användas till att göra en koldioxidbudget för kommunen samt 
användas för att ta in konsultstöd för att ta fram en omvärldsanalys samt förslag på åtgärder 
med tema klimat som kommunen kan utföra. Underlaget kommer kommunen sedan 
använda sig av i planeringen av det framtida klimatarbetet. 

Beräknad kostnad för år 2022 är 200 tkr. Kansliet äskar att medel ska överföras till ansvar 
1112 - Planering från ansvar 11491 - KS förfogande.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2022-08-16.

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överföra 200 tkr från Kommunstyrelsens medel till förfogande 
till Kansliet för klimatarbete.

______________________
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Kommunstyrelseförvaltningen
Alina Ruda
Planerings- och hållbarhetsstrateg

Kommunstyrelsen

Äskande av medel till klimatarbete 2022

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överföra 200 tkr från Kommunstyrelsens medel till
förfogande till Kansliet för klimatarbete.

Ärendet
Kansliet äskar medel för klimatarbete - utsläppsanalys eller dylik samt medlemsskap i
Klimatkommunerna - från avsedda medel inom kommunstyrelsens medel till förfogande
för år 2022.

Under 2022 kommer medlen användas till att göra en koldioxidbudget för kommunen
samt användas för att ta in konsultstöd för att ta fram en omvärldsanalys samt förslag på
åtgärder med tema klimat som kommunen kan utföra. Underlaget kommer kommunen
sedan använda sig av i planeringen av det framtida klimatarbetet.

Beräknad kostnad för år 2022 är 200 tkr. Kansliet äskar att medel ska överföras till ansvar
1112 - Planering från ansvar 11491 - KS förfogande.

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

Mats Bergström
Kommundirektör

Alina Ruda
Planerings- och hållbarhetsstrateg

Delges

Ekonomienheten
Planerings- och hållbarhetsstrateg
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Kommunstyrelsen

Nr. 7

§ XX KS/2022:53

Remissvar Huddinge ÖP granskningsversion

Salems kommun har fått granskningsversion av Huddinge kommuns översiktsplan på remiss.
Remissperioden pågår till och med den 15 oktober. Under vintern 2022 var planförslaget ute
på samråd och nu har Huddinge kommun sammanställt inkomna synpunkter och
planförslaget reviderats.

Salems kommunen var i sitt samrådsyttrande positiva till den målstruktur som
översiktsplanen och det är positivt att målstrukturen är densamma i granskningsversionen.

De övriga smärre synpunkter som kommunen hade på samrådsversionen har besvarats i
samrådsredogörelsen och kommunen har inte några ytterligare synpunkter på
granskningsversionen.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat 2022-08-11.

Ordförandens förslag till beslut

Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-11 antas som Salems kommuns remissvar.

_________________
Sändlista

Huddinge kommun

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelseförvaltningen
Alina Ruda
Planerings- och hållbarhetsstrateg

Kommunstyrelsen

Remissvar Huddinge ÖP granskningsversion

Förslag till beslut
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-11 antas som Salems kommuns remissvar.

Ärendet
Salems kommun har fått granskningsversion av Huddinge kommuns översiktsplan på
remiss. Remissperioden pågår till och med den 15 oktober. Under vintern 2022 var
planförslaget ute på samråd och nu har Huddinge kommun sammanställt inkomna
synpunkter och planförslaget reviderats.

Salems kommunen var i sitt samrådsyttrande positiva till den målstruktur som
översiktsplanen och det är positivt att målstrukturen är densamma i
granskningsversionen.

De övriga smärre synpunkter som kommunen hade på samrådsversionen har besvarats i
samrådsredogörelsen och kommunen har inte några ytterligare synpunkter på
granskningsversionen.

Finansiering
Förslag till beslut har inte några ekonomiska konsekvenser.

Mats Bergström
Kommundirektör

Alina Ruda
Planerings- och hållbarhetsstrateg

Bilagor

- Granskningsversion av översiktsplan, digitalt på länk: Översiktsplan (huddinge.se)

Delges

Huddinge kommun per e-post: oversiktsplan@huddinge.se Ange “Revidering av översiktsplan 2030
KS-202/635” i ämnesraden

https://www.huddinge.se/op2050/
mailto:oversiktsplan@huddinge.se
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 § X KS/2020:309 

Svar på motion: Namnbyte av Rönninge gymnasium till Sten 
Bergmans gymnasium

Den 6 oktober 2020 anmäldes till kommunfullmäktige en motion från Raili Nilsson (C) och 
Leif Ståhl (C) med ett förslag om att Rönninge gymnasium byter namn till Sten Bergmans 
gymnasium. Motionen remitterades till bygg- och miljönämnden som enligt sitt reglemente 
fastställer namn på allmänna platser, samt till barn- och utbildningsnämnden. Båda 
nämnderna föreslår kommunfullmäktige avslå motionen. 

I motionen framhålls att den forskningsresande ornitologen och zoologen Sten Bergman 
(1895-1975) bodde under många år i Rönninge och därför har en lokal anknytning till Salems 
kommun. Vid sin andra och tredje resa till Nya Guinea tog han hem levande paradisfåglar, 
vilket också har inspirerat till skulpturen i brons i Rönningerondellen. Det finns också en 
koppling mellan Rönninge gymnasium och Sten Bergman. Den första studentkullen fick 1997 
var sin T-shirt och en pin med en paradisfågel på. Motionärerna vill sporra till ytterligare 
nyfikenhet och mod att utbilda sig genom ett namnbyte på Rönninge gymnasium till Sten 
Bergman gymnasium, då det namnet förknippas med Rönninge med också med en 
forskningsresande upptäckare som “satte orten på kartan”.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2022-08-29.

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige avslå motionen “Sten Bergmans gymnasium”. 

______________________

Sändlista
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelseförvaltningen
Elina Peronius
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Svar på motion: Sten Bergmans gymnasium, väckt av Raili
Nilsson (C) och Leif Ståhl (C)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige avslå motionen “Sten Bergmans gymnasium”.

Sammanfattning av ärendet
Den 6 oktober 2020 anmäldes till kommunfullmäktige en motion från Raili Nilsson (C) och
Leif Ståhl (C) med ett förslag om att Rönninge gymnasium byter namn till Sten Bergmans
gymnasium. Motionen remitterades till bygg- och miljönämnden som enligt sitt
reglemente fastställer namn på allmänna platser, samt till barn- och utbildningsnämnden.
Båda nämnderna föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.

I motionen framhålls att den forskningsresande ornitologen och zoologen Sten Bergman
(1895-1975) bodde under många år i Rönninge och därför har en lokal anknytning till
Salems kommun. Vid sin andra och tredje resa till Nya Guinea tog han hem levande
paradisfåglar, vilket också har inspirerat till skulpturen i brons i Rönningerondellen. Det
finns också en koppling mellan Rönninge gymnasium och Sten Bergman. Den första
studentkullen fick 1997 var sin T-shirt och en pin med en paradisfågel på. Motionärerna
vill sporra till ytterligare nyfikenhet och mod att utbilda sig genom ett namnbyte på
Rönninge gymnasium till Sten Bergman gymnasium, då det namnet förknippas med
Rönninge med också med en forskningsresande upptäckare som “satte orten på kartan”.

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen framhåller i tjänsteskrivelse daterad 2021-11-30 att
det för närvarande pågår ett utvecklingsarbete på Rönninge gymnasium där skolan profil
är under framtagande och programutbudet till viss del förändras. Innan det är fastställt
hur skolan ska profilera sig är det olämpligt att genomföra ett namnbyte. Vidare finns det
flera kostnader kopplade till ett namnbyte som Rönninge gymnasium inte har utrymme
att finansiera i sin budget utan det skulle krävas riktade tillskott centralt ifrån för att
kunna genomföra namnbytet. Hur namnbytet ska finansieras framgår inte i motionen. Ett
namnbyte innebär även ett risktagande då det kan påverka antalet elever som söker till
skolan. I Stockholms län finns det ca 180 gymnasieskolor och det skulle krävas omfattande
marknadsföring för att nå ut med informationen om skolans nya namn. Det finns
dessutom ett beslut från kommunfullmäktige att vi namngivning av kommunala
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verksamheter och platser i Salems kommun ska två namn övervägas, ett kvinnligt och ett
manligt, i de fall man önskar namnge efter en person. I dagsläget finns inget kvinnligt
namnförslag att väga förslaget mot.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-11-30 § 87 att godkänna barn- och
utbildningsförvaltningens förslag till yttrande och föreslår kommunfullmäktige att avslå
motionen.

Bygg- och miljöenheten framhåller i sin tjänsteskrivelse från 2022-05-24 att det finns en
väg uppkallad efter Sten Bergman i Rönninge - Sten Bergmans väg, samt skulpturen “Mina
paradisfåglar” i rondellen vid busstorget i Rönninge, vilken är inspirerad av hans historia.
Bygg- och miljönämnden beslutade 2022-06-21 § 31 också att föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.

Kommunstyrelseförvaltningen har inga andra perspektiv på frågan än det som har
framförts från de båda andra förvaltningarna.

Mats Bergstrand Elina Peronius
Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilaga:

1. Motion: Sten Bergmans gymnasium
2. Beslut BUN 2021-11-30 § 87 Yttrande över motion om namnbyte på Rönninge gymnasium

till Sten Bergmans gymnasium
3. Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen daterad 2021-11-30
4. Beslut BoM 2022-06-21 § 31 Remissvar på motion angående namnbyte för Rönninge

gymnasium
5. Tjänsteskrivelse från bygg- och miljöenheten daterad 2022-05-24

Delges
Kommunfullmäktige
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Carita Lindqvist
Kartingenjör

Bygg- och miljönämnden

Förslag till att byta namn på Rönninge gymnasium till Sten Bergmans gymnasium

Förslag till beslut

1. Bygg- och miljönämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen
“Namnbyte på Rönninge gymnasium till Sten Bergmans gymnasium”.

Bakgrund
Raili Nilsson (C) och Leif Ståhl (C) har den 29 september 2020 inkommit med en motion
till Kommunfullmäktige om att byta namn på Rönninge gymnasium till Sten Bergmans
gymnasium, se bilaga. Motionen skickades från Kommunstyrelsen till miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen 21 oktober 2021. Remiss skickades till barn- och
utbildningsförvaltningen  28 oktober 2021.

Den forskningsresande Sten Bergman (1895-1975) bodde under många år i Rönninge och
har därför en lokal anknytning till Salems kommun. Det finns en väg uppkallad efter
honom i Rönninge (Sten Bergmans väg) och skulpturen “Mina Paradisfåglar” som finns i
rondellen vid busstorget i Rönninge är inspirerad av hans historia.

Barn-och utbildningsförvaltningen anser att ett eventuellt namnbyte på Rönninge
gymnasium kräver en utredning. På Rönninge gymnasium pågår för närvarande ett
utvecklingsarbete där skolans profil är under framtagande och programutbudet till viss
del förändras. Innan det är fastställt hur skolan ska profilera sig är det olämpligt att
genomföra ett namnbyte.

Om det skulle bli aktuellt med ett namnbyte framöver vore det önskvärt om eleverna på
Rönninge gymnasium kan involveras och ges inflytande i processen i enlighet med
Barn-och utbildningsnämndens mål om inflytande i skolan. Ett namnbyte är förenat med
betydande kostnader, bland annat för nya fysiska skyltar på skolan samt för
marknadsföringsmaterial men även för arbetstid för framtagande av grafisk profil och
uppdatering av skolans hemsida och andra plattformar. För dessa ytterligare kostnader
har Rönninge gymnasium inget utrymme i sin budget, utan det skulle krävas riktade
tillskott centralt ifrån. Hur namnbytet ska finansieras framgår inte i motionen.

Ett namnbyte innebär även ett risktagande då det kan påverka antalet elever som söker
till skolan. I Stockholms län finns det runt 180 gymnasieskolor och det skulle krävas
omfattande marknadsföring för att nå ut med informationen om skolans nya namn. Detta
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skulle kräva en noggrann marknadsföringsstrategi samt finansiering, vilket tidigare
nämnts.

Det finns dessutom ett beslut i Kommunfullmäktige att vid namngivning av kommunala
verksamheter och platser i Salems kommun ska två namn övervägas, ett kvinnligt och ett
manligt, i de fall man önskar namnge efter en person. I dagsläget finns inget kvinnligt
namnförslag att väga förslaget mot. Mot bakgrund av detta anser Barn- och
utbildningsförvaltningen att motionen bör avslås. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen anser också att motionen bör avslås.

Beredning
Ärendet har beretts på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och
exploateringsenhet av kartingenjör Carita Lindqvist i samråd med chefen för plan- och
exploateringsenheten Sofia Hedberg.

Carita Lindqvist                                          Sofia Hedberg

Kartingenjör                                               Chef Plan- och exploaterings-

enheten

Bilagor:       Kartbilaga A

Motion om namnbyte

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse

Barn- och utbildningsnämndens yttrande
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Kommunstyrelsens tekniska utskott

Nr. 9

§ XX KS/2022:336

Äskande av medel för förstärkningar inom elevhälsan

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2022-04-25 § 31 att äska 1 mnkr från
kommunstyrelsens medel till förfogande år 2022 för att möjliggöra ett förstärkt arbete med
barn i behov av särskilt stöd och för att förebygga psykisk ohälsa.

I kommunens finansieringsbudget 2022-24 avsattes 1 mnkr per år för förstärkningar inom
elevhälsan för barn i behov av särskilt stöd alternativt psykisk ohälsa. Budgeten beslutades av
kommunstyrelsen vid sammanträdet den 25 november 2021.

Barn- och utbildningsnämnden vill nu äska om att få ta del av de avsatta medlen för att kunna
finansiera både förebyggande och främjande samt åtgärdande insatser för barn i behov av
särskilt stöd och/eller psykisk ohälsa.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen daterat
2022-04-25.

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överföra 1 mnkr från kommunstyrelsens medel till förfogande

år 2022 för att möjliggöra ett förstärkt arbete med barn i behov av särskilt stöd och för att

förebygga psykisk ohälsa.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelsen

Nr. 10

§ XX KS/2022:337

Rapportering av gynnande beslut som ej verkställts, kv. 1 2022

Socialnämnden rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg, revisorer och fullmäktige
att för perioden 2022-01-01 - 2022-03-31 finns två (2) gynnande beslut, varav ett (1) har
rapporterats tidigare, som ej verkställts.

För perioden finns inga (0) avbrott i verkställigheten där biståndet inte åter verkställts inom 3
månader att rapportera.

För perioden finns inga (0) gynnande beslut som avslutats av annan anledning utan att
verkställas att rapportera.

För perioden finns ett (1) beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt men som nu
verkställts.

Socialnämnden beslutade 2022-05-09 § 42 att föreslå kommunfullmäktige godkänna
rapporteringen. Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterat
2022-04-11.

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna rapporteringen av gynnande beslut

enligt SoL och LSS, 1:a kvartalet 2022 som ej verkställts.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.











ORDFÖRANDEFÖRSLAG

2022-09-01
1 av 1

Kommunstyrelsen

Nr. 11

§ XX KS/2022:338

Kapacitetsutredning av äldreomsorgen 2023-2030

Kapacitetsutredningen för äldreomsorgen syftar till att se över boendebehov inom särskilt
boende och volymökningar inom hemtjänsten utifrån en uppdaterad befolkningsprognos.
Prognosen visar att det kommer ske en viss ökning av äldre som är 65+ år i kommunen fram
till 2030.

Kommunen bedöms dock ha kapacitet att tillgodose det framtida behovet av omsorg för äldre
långsiktigt.

Socialnämnden beslutade 2022-06-20 § 57 att godkänna kapacitetsutredningen för
äldreomsorgen i Salems kommun 2023-2030 och föreslår kommunstyrelsen att också göra
detta. Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterat 2022-05-01.

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kapacitetsutredningen för äldreomsorgen i Salems

kommun 2023-2030.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Socialförvaltningen
Coumba Sobel Fall
Nämndsekreterare

Socialnämnden

Kapacitetsutredning av äldreomsorgen 2023-2030

Förslag till beslut
1. Socialnämnden beslutar att godkänna kapacitetsutredningen för äldreomsorgen i

Salems kommun 2023-2030.
2. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna kapacitetsutredningen

för äldreomsorgen i Salems kommun 2023-2030.

Sammanfattning av ärendet
Kapacitetsutredningen för äldreomsorgen syftar till att se över boendebehov inom särskilt
boende och volymökningar inom hemtjänsten utifrån en uppdaterad befolkningsprognos.
Prognosen visar att det kommer ske en viss ökning av äldre som är 65+ år i kommunen
fram till 2030.

Kommunen bedöms dock ha kapacitet att tillgodose det framtida behovet av omsorg för
äldre långsiktigt.

Ärendet
Socialförvaltningen har en modell för att prognostisera behovet av äldreomsorg i
kommunen. Denna är baserad på det nationella metodstöd för prognos av äldreomsorg
som är framtagen av SKR. Prognosen revideras kontinuerligt baserad på en uppdaterad
befolkningsprognos.

Den nya befolkningsprognosen från 2022 avviker från prognosen år 2021 genom att visa
på en viss ökning av äldre inom kommunen mellan år 2023 och 2030. Till följd av detta
antas behovet av äldreomsorg vara större än tidigare prognostiserats. Förvaltningen
utreder således kommunens kapacitet att tillgodose det prognostiserade behovet.
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Diagram 1 Långsiktig befolkningsprognos i Salem uppdaterad februari 2022

Diagram 1 visar den nya långsiktiga befolkningsprognosen uppdaterad i februari 2022.
Befolkningen i Salems kommun kommer enligt prognos att uppgå till 19 807 personer år
2030, vilket innebär en ökning med 3 procent jämfört med 2021 års prognos. Andelen
äldre i åldersgruppen 65+ uppgår till 16,5 % av den totala befolkningen, jämfört med en
andel på 16 % enligt tidigare prognos. Det innebär en ökning av andelen äldre i
åldersgruppen 65+ med drygt 6 % vilket ligger till grund för den nya prognosen.

Tabell 1: Historisk statistik hemtjänst i ordinärt boende med omfattande behov

År 2019 2020 2021 2022

Antal personer
65+

2939 2901 2986 2995

Antal pers med
omf.hemtjänst

88 102 113 115

Andel i % 2,99% 3,5% 3,7% 3,9%

Den historiska statistiken tas fram och utgör underlaget för det framtida behovet. För
Salem kommun har behovet historiskt i snitt legat på 3,5 %. Med omfattande hemtjänst
menas alla personer som har ett beslut om hemtjänst som omfattar 50 timmar eller mer i
månaden.
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Tabell 2: Prognos av behov för 65+ med omfattande hemtjänstinsatser

År 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Antal
65+

3023 3042 3066 3099 3138 3175 3234 3282

Antal
med
omf.he
mtj 106 107 107 108 110 111 113 115

65-79 32 32 32 32 33 33 34 35

80+ 74 75 75 76 77 78 79 80

Skillnaden i antal personer i behov av hemtjänstinsatser 2023 jämfört med 2030 är 9
personer. Hemtjänsten i Salems kommun är förberedd för denna ökning och har bra
förutsättningar för att fortsatt kunna leverera god omsorg. Trygghetslarm, förbättrade
tekniska arbetsredskap för vårdpersonal samt den framtida implementeringen av
trygghetssensorer gör att det framtida behovet av äldreomsorg kan mötas väl.

Tabell 3: Historisk beläggningsgrad säbo

År 2019 2020 2021 2022

Antal persone
65+

2939 2901 2986 2995

Antal personer
på säbo

116 124 120 127

Andel i % 3,9% 4,2% 4% 4,2%

Behovet av särskild boendeplatser har historiskt legat på 4 %.
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Tabell 4: Prognos av behov för särskilt boendeplatser

År 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Antal
65+

3023 3042 3066 3099 3138 3175 3234 3282

Antal
platser

121 122 123 124 126 127 129 131

Antal
65-79 30 30 31 31 31 32 32 33

Antal
80+ 91 92 92 93 95 95 97 98

Skillnaden på antal platser 2023 jämfört med 2030 är 11 platser. Kommunens
äldreomsorg har goda förutsättningar för att bemöta framtidens ökade behov av platser.

I dagsläget har kommunen en kapacitet på 125 platser tillgängliga, dessutom har Salarps
äldreboende idag två avdelningar, totalt 16 platser, som står tomma. Samtidigt är det
möjligt att teckna externa boenden via kommunens ramavtal.

Långsiktigt så finns även alternativet att utreda möjligheten att bygga ut Salarp och
Säbyhemmet. Denna prognos är införd i förvaltningens lokalförsörjningsplan som noterar
att ett beslut om eventuell utbyggnad av kommunens äldreboenden är aktuellt först efter
år 2030. En utredning av en eventuell utbyggnad planeras att startas snarast.
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Diagram 2: Prognos av det totala behovet av insatser i säbo och omfattande hemtjänst

Diagram 2 visar det totala antalet personer som kommer att ha behov av antingen en
särskild boendeplats eller hemtjänst omfattande 50+ eller mer fram till år 2030.

En uppdaterad lokalförsörjningsplan med en långsiktig behovsprognos biläggs i ärendet.

Konsekvenser för miljön/klimat
Ärendet bidrar till en positiv klimatpåverkan då det föreslås att, genom renovering och
utbyggnad, använda kommunens befintliga boenden på ett effektivt sätt istället för att
bygga nytt.

Konsekvenser för medborgarna
För medborgare särskilt i målgruppen 65+ bedöms behovet kunna tillgodoses.

Konsekvenser för barn
Ärendet ger inte uppskov till negativa konsekvenser för barn.

Finansiering

Ingen finansiering är aktuell i ärendet då volymökningar beräknas inom den ordinarie
budgetprocessen.
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Bilaga
Socialförvaltningens lokalförsörjningsbehov 2022-2024 och 2025-2038

Jenny Thorsell
Socialchef

Coumba Sobel Fall
Coumba Sobel Fall

Delges

Akten
Biblioteket
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

Nr. 12

 § X KS/2021:361

Svar på motion: Kalhyggen

Motionen anmäldes till kommunfullmäktige 2021-10-07 och väcktes av Anders Klerkefors (R). 
I motionen framhålls problemet med skogsavverkning i Bornsjövrservatet, då dess 
skötselplaner är utan restriktioner, vilket leder till att den biologiska mångfalden skadas, 
naturupplevelser omöjliggörs och trafikstörningar uppstår. Motionären anser att kommunen 
borde gripa sig an detta problem genom kontakter med Stockholm Vatten och deras ägare i 
Stockholm Stad. Motionären föreslår att ett förhandlingsinititativ tas visavi Stockholm Stad 
för att få till stånd en revidering av skötselplanen för Bornsjöreservatet, samt att kommunen 
fortlöpande motsätter sig alla kalhyggen som planeras inom kommunen. 

Motionen har skickats till bygg- och miljönämnden på remiss. Bygg- och miljöenheten 
framhåller i sin tjänsteskrivelse daterad 2022-05-03 att det är Skogsstyrelsen, länstyrelsen 
och bygg- och miljönämnden som är myndigheter som i olika led tar del av planerade 
åtgärder i Bornsjöreservatet. Bygg- och miljöenheten i Salems kommun är remissinstans. 
Fastigheterna som omfattas av motionen ligger inom vattenskyddsområde och/eller 
naturreservat, endast enstaka markområden på Hallinge 1:1 omfattas inte av dessa 
områdesskydd. Bygg- och miljöenheten anser inte att kalhyggen förekommit i tätortsnära 
skog. På Hallinge 1:1 intill 4H-gården har det skett avverkning som markägaren hade rätt att 
göra. Bygg- och miljöenheten har inte erfarit att några trafikstörningar uppstått i samband 
med avverkningar. Enheter menar vidare att en avverkning inte behöver vara negativ för den 
biologiska mångfalden. Bygg- och miljönämnden beslutade 2022-06-21 § 30 att föreslå 
kommunfullmäktige avslå motionen. 

Kommunstyrelseförvaltningen har inga andra perspektiv på frågan än det som har framförts 
från bygg- och miljöförvaltningen. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2022-09-01.

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen “Kalhyggen”. 

______________________

Sändlista
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelseförvaltningen
Elina Peronius
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Svar på motion: Kalhyggen, väckt av Anders Klerkefors (R)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen “Kalhyggen”.

Sammanfattning av ärendet
Motionen anmäldes till kommunfullmäktige 2021-10-07 och väcktes av Anders Klerkefors
(R). I motionen framhålls problemet med skogsavverkning i Bornsjövrservatet, då dess
skötselplaner är utan restriktioner, vilket leder till att den biologiska mångfalden skadas,
naturupplevelser omöjliggörs och trafikstörningar uppstår. Motionären anser att
kommunen borde gripa sig an detta problem genom kontakter med Stockholm Vatten och
deras ägare i Stockholm Stad. Motionären föreslår att ett förhandlingsinititativ tas visavi
Stockholm Stad för att få till stånd en revidering av skötselplanen för Bornsjöreservatet,
samt att kommunen fortlöpande motsätter sig alla kalhyggen som planeras inom
kommunen.

Motionen har skickats till bygg- och miljönämnden på remiss. Bygg- och miljöenheten
framhåller i sin tjänsteskrivelse daterad 2022-05-03 att det är Skogsstyrelsen, länstyrelsen
och bygg- och miljönämnden som är myndigheter som i olika led tar del av planerade
åtgärder i Bornsjöreservatet. Bygg- och miljöenheten i Salems kommun är remissinstans.
Fastigheterna som omfattas av motionen ligger inom vattenskyddsområde och/eller
naturreservat, endast enstaka markområden på Hallinge 1:1 omfattas inte av dessa
områdesskydd. Bygg- och miljöenheten anser inte att kalhyggen förekommit i tätortsnära
skog. På Hallinge 1:1 intill 4H-gården har det skett avverkning som markägaren hade rätt
att göra. Bygg- och miljöenheten har inte erfarit att några trafikstörningar uppstått i
samband med avverkningar. Enheter menar vidare att en avverkning inte behöver vara
negativ för den biologiska mångfalden. Bygg- och miljönämnden beslutade 2022-06-21 §
30 att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.

Kommunstyrelseförvaltningen har inga andra perspektiv på frågan än det som har
framförts från bygg- och miljöförvaltningen.



TJÄNSTESKRIVELSE

2022-09-01
Dnr KS/2021:361

2 av 2

Mats Bergstrand Elina Peronius
Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilaga:

1. Motion: Kalhyggen, väckt av Anders Klerkefors (R)
2. Beslut BoM 2022-06-21 § 30 Remissvar på motion avseende kalhyggen
3. Tjänsteskrivelse BoM daterad 2022-05-03

Delges
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsens

Nr. 13

§ XX KS/2021:362

Svar på motion avseende stoppa sopdumpning, inför

kameraövervakning vid återvinningsstationer

Anders Klerkefors (R) föreslår i en motion väckt 2021-09-17 att kommunfullmäktige ger

förvaltningen i uppdrag att tillsammans med förpackningsinsamlingen införa

kameraövervakning vid Salems kommuns samtliga återvinningsstationer, i syfte att

förhindra olovlig sopdumpning.

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott 2022-09-07 § 62 och beskrivs i
tjänsteskrivelse daterat 2022-08-17.

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

___________

Sändlista:

Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.



TJÄNSTESKRIVELSE

2022-08-17
Dnr KS/2021:362

1 av 2

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Brander
Gatuingenjör/trafikplanerare

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Svar på motion avseende stoppa sopdumpning, inför
kameraövervakning vid återvinningsstationer

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.

Ärendet
Anders Klerkefors, (RP), föreslår i en motion väckt 2021-09-17 att kommunfullmäktige ger
förvaltningen i uppdrag att tillsammans med förpackningsinsamlingen införa
kameraövervakning vid Salems kommuns samtliga återvinningsstationer, i syfte att
förhindra olovlig sopdumpning.

Kameraövervakning

Att få tillstånd för kameraövervakning på allmän plats är ovanligt. För att ens göra en
ansökan om kameraövervakning vid en återvinningsstation krävs sammanställning över
händelser på just den återvinningsstationen, för att kunna visa att den är brottsutsatt.
Sökanden behöver visa på att platsen är brottsutsatt i den mening som avses i
kamerabevakningslagen. Detta är något som måste utredas systematiskt och under en
lång tid.

Sökanden behöver också visa på andra åtgärder som man har vidtagit för att minska
nedskräpningen t ex stark belysning, ronderande väktare mm. Kamerabevakning är sista
utvägen när andra åtgärder har vidtagits.

Även integritetsintresset vid kamerabevakning på en allmän återvinningsstation är högt,
då det innebär att samtliga besökare bevakas. Sökanden behöver visa att behovet av
kamerabevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad.

Förpackningsinsamlingen (FTI)
FTI driver återvinningsstationerna i kommunen samt tar emot och åtgärdar
felanmälningar. Förvaltningens uppfattning är att felanmälningarna på stationerna blir
snabbt åtgärdade.

Förvaltningen har varit i kontakt med FTI som driver återvinningsstationerna i kommunen.
FTI uttrycker att dem inte fått tillstånd för kameraövervakning på någon av sina
återvinningsstationer.
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FTI nämnde även hur bra återvinningsstationerna i Salem fungerar och att antalet
felanmälningar är betydligt mindre än i grannkommunerna.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser inte att det är motiverat med
kamerabevakning på återvinningsstationerna i kommunen.

Christina Lood
Förvaltningschef

Per-Johan Hurtig
Gatu- och VA-chef

Bilagor

1. Motion avseende stoppa sopdumpning, inför kameraövervakning vid
återvinningsstationer, väckt av Rönningepartiet

Delges

Kommunfullmäktige



 
 
 
 
Motion, Kommunfullmäktige  
 
Datum: 2021-09-17 
 
Rönningepartiet, Anders Klerkefors  
 
 
Motion stoppa sopdumpning, inför kameraövervakning vid 
återvinningsstationer 
 
Miljön kring kommunens återvinningsstationer blir allt grisigare. Olovlig sopdumpning, 
när avfall som inte hör hemma på en återvinningsstation placeras i eller bredvid 
återvinningskärlen, är i dag ett stort problem. Resultatet blir en sjaskig miljö som inte 
bara är otrivsam för dem som bor i närheten. Problemet tenderar även att växa och 
smitta av sig. Skräp föder skräp, som leder till klotter och skadegörelse, som i sin tur leder 
till otrygghet. En ökad frekvens av tömning av sopkärl, eller information till 
kommuninnevånarna, hjälper inte eftersom det stora problemet är mängde sopor som 
inte hör hemma på återvinningsstationerna och som dumpas illegalt. Kameraövervakning 
är en metod som används i många kommuner i landet. Bl.a. i Hassela har länsstyrelsen 
givit tillstånd till kameraövervakning och i Nacka tar kommunen och 
förpackningsinsamlingen tag i dumpningen med kameraövervakning. Även vår 
grannkommun Södertälje överväger detta. 
 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkas 
 
Att kommunfullmäktig att ger förvaltningen i uppdrag att tillsammans med 
förpackningsinsamlingen införa kameraövervakning vid Salems kommuns samtliga 
återvinningsstationer, i syfte att förhindra olovlig sopdumpning.  
 
 
 
 
 
___________________________ 
 
Anders Klerkefors                             
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Kommunstyrelsen

Nr. 14

§ XX KS/2022:239

Markanvisning för Söderby Gärde
Salems kommun har tillsammans med bolaget Söderby Fastighetsutveckling AB utrett och
undersökt möjligheten till exploatering av fastigheterna Salem 5:3 och Salem 5:27 för Söderby
Gärde sedan år 2015. I samband med diskussioner för planläggning av Söderby Gärde, har
även planläggning av en ny gång- och cykelbro till Möllebadet varit uppe för diskussion.

Den 29 november 2021 beslutade Kommunstyrelsen att inför planläggningen av Söderby
Gärde, markanvisa del av fastigheterna Salem 5:3 och Salem 5:27. Kommunstyrelsen
beslutade även att ge Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett
samarbetsavtal med  bolaget Söderby Fastighetsutveckling AB samt ta fram nödvändiga
utredningar inför markanvisningen.

Den 30 maj 2022 återremitterade Kommunstyrelsen samarbetsavtalet mellan kommunen och
bolaget Söderby Fastighetsutveckling AB. Detta eftersom de inför beslut om godkännande av
samarbetsavtalet ville ha en tydligare bild av vad som tidigare sagts och beslutats kring en
gång- och cykelbro till Möllebadet.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat 2022-08-25.

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att inte utreda anläggande av gång- och cykelbro i samband med

planläggningen av Söderby Gärde för del av fastigheterna Salem 5:3 och Salem 5:27.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Sonia Khan
Exploateringsingenjör

Kommunstyrelsen

Markanvisning för Söderby Gärde

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte utreda anläggande av gång- och cykelbro i samband

med planläggningen av Söderby Gärde för del av fastigheterna Salem 5:3 och Salem 5:27.

Ärendebeskrivning

Bakgrund
Salems kommun har tillsammans med bolaget Söderby Fastighetsutveckling AB utrett och
undersökt möjligheten till exploatering av fastigheterna Salem 5:3 och Salem 5:27 för
Söderby Gärde sedan år 2015. I samband med diskussioner för planläggning av Söderby
Gärde, har även planläggning av en ny gång- och cykelbro till Möllebadet varit uppe för
diskussion.

Den 29 november 2021 beslutade Kommunstyrelsen att inför planläggningen av Söderby
Gärde, markanvisa del av fastigheterna Salem 5:3 och Salem 5:27. Kommunstyrelsen
beslutade även att ge Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
ett samarbetsavtal med  bolaget Söderby Fastighetsutveckling AB samt ta fram
nödvändiga utredningar inför markanvisningen.

Den 30 maj 2022 återremitterade Kommunstyrelsen samarbetsavtalet mellan kommunen
och bolaget Söderby Fastighetsutveckling AB. Detta eftersom de inför beslut om
godkännande av samarbetsavtalet ville ha en tydligare bild av vad som tidigare sagts och
beslutats kring en gång- och cykelbro till Möllebadet.

Tidigare politiska beslut angående gc-bron

År 2015/2016 inkom Rönningepartiet med en motion och yrkade om en utredning

avseende möjligheten att anlägga en gång- och cykelväg med bro över järnvägen från

Mosshagestigen till Möllevägen.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslog att motionen skulle bifallas och att

kommunfullmäktige skulle ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna samt

uppskatta kostnaderna för anläggandet av en gång- och cykelväg med tillhörande bro över
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järnvägen, från Mosshagen till Möllevägen.

År 2018 tog Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens gatuenhet fram en översiktlig

utredning om gång- och cykelbron över järnvägen från Mosshagestigen till Möllevägen.

Utredningen var uppe som ett informationsärende på kommunstyrelsens tekniska

utskott.

Kostnadsuppskattning

I den översiktliga utredningen om gång- och cykelbron gjorde gatuenheten en grov

kostnadsuppskattning om anläggningskostnaden. Utredningen visade att  en gång- och

cykelbro skulle kosta mellan 15 och 25 miljoner kronor.

År 2017 tog Trafikverket fram en utredning för byggnation av en gång- och cykelbro vid

Uttran. Enligt Trafikverkets uppskattade totalkostnad, inklusive generella osäkerheter,

skulle gång- och cykelbron kosta omkring 45 miljoner kronor.

Försäljning av kommunal mark

I exploateringsprojekt likt Söderby Gärde, när kommunen ska sälja kommunal mark till

bolag, brukar plan- och exploateringsenheten beställa ett värdeutlåtande från ett

opartiskt konsultbolag. Konsultbolaget upprättar ett värdeutlåtande som anger vad

marknadsvärdet för marken är, och det ligger till grund för prissättningen vid

markförsäljningar. Beställningen av värdeutlåtande brukar beställas och tas fram inför

tecknande av planeringsavtal.

För detta aktuella markområdet i Söderby Gärde, har det ännu inte beställts ett

värdeutlåtande eftersom planarbetet fortfarande är i ett tidigt skede. För att få en

ungefärlig uppskattning kring vad projektets intäkter kan tänkas bli, kan markpriset

jämföras med närliggande områden.

Exempel 1: Södra Hallsta

För bolag 1:

Upplåtelseform bostadsrätter

5 510 kr/ kvm ljus BTA ovan mark.

Upplåtelseform hyresrätter

3110  kr/ kvm ljus BTA ovan mark.

För bolag 2:

Upplåtelseform bostadsrätter

4280 kr/ kvm ljus BTA ovan mark.

Upplåtelseform hyresrätter

1190 kr/ kvm ljus BTA ovan mark.
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Det geografiska läget och närheten till kollektivtrafiken skiljer sig mellan Södra Hallsta och

Söderby Gärde, varför markvärdet kan tänkas bli lägre i Söderby Gärde. I Södra Hallsta

gjordes en markanvisning och i exploatörernas inlämnade anbud angav exploatörerna

prisnivån de kunde tänkas betala för.

Exempel 2: Del av Salem 5:3 och Salem 4:2 (Trekanten)

Upplåtelseform hyresrätter

2 600 kr/kvm ljus BTA ovan mark

En värdering för Del av Salem 5:3 och Salem 4:2 (Trekanten) togs fram år 2018. Både
Söderby Gärde och Trekanten ligger inom kommundelen Söderby. För Trekanten var den
enda upplåtelseformen hyresrätter, medan i Söderby Gärde kan upplåtelseformen variera,
varför prisnivån kan skilja sig åt.

Faktorer som kan styra vad marknadsvärdet är, är främst hur bostadsmarknaden ser ut,
men även det planerade områdets geografiska läget, närheten till kollektivtrafik,
marknadsförutsättningar och exploateringsförutsättningar.

En tidig uppskattning gällande antal bostäder som kan uppföras inom Söderby Gärde är
250 stycken bostäder. Dessa bostäder kommer vara i varierade boendeformer, fördelat på
bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter. I en grov uppskattning beräknas varje bostad
i genomsnitt bli omkring 60 kvm, vilket innebär att det blir cirka 15 000 kvm i BTA. Detta
kan grovt innebära att kommunen får en intäkt på 30 miljoner kronor.

Utifrån de utredningar och underlag som finns framtaget uppskattas området kunna
bebyggas mindre än den tidigt uppskattade siffran på 250 bostäder. Då det i dagsläget
inte är känt hur mycket av området som går att bebygga och vad marken blir värderad till,
kan intäkten tänkas bli lägre.

Finansiering av gång- och cykelbron

I enlighet med 6 kap. 40 § plan- och bygglagen, får ett exploateringsavtal avse åtagande

för byggherre att vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av gator m fl allmänna

anläggningar eller andra åtgärder som är nödvändiga för att detaljplanen ska kunna

genomföras. Byggherrens åtagande ska stå i rimligt förhållande till dennes nytta av

planen. Till åtgärder som är nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras kan

man bland annat räkna en väganslutning från aktuellt område till allmän väg eller

sanering av förorenad mark. Exempelvis byggnation av gång- och cykelväg som ingår i ett

större sammanhängande system som även nyttjas av andra områden än det aktuella

räknas inte dit.

Detta innebär att med största sannolikhet behöver kommunen finansiera gång- och

cykelbron, utan någon medfinansiering av de valda exploatörerna till området.
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Avstånd mellan nuvarande övergångarna och avstånd till det nya planområdet som

planeras

Mellan gc-bron över järnvägsspåren vid tennishallen och övergången för bilar vid

Vattravägen, är det drygt 1,7 kilometer i avstånd mellan övergångarna.

Från gc-övergången vid tennishallen till mitten av planområdet fågelväg är det cirka 900

meter. Från övergången för bilar vid Vattravägen till mitten av planområdet fågelväg är

det cirka 800 meter.

Bild 1. Avstånd från övergångarna till mitten av planområdet fågelvägen

Den faktiska gc-avståndet från gc-övergången vid tennishallen till mitten av planområdet

är cirka 1,2 km. Från övergången för bilar vid Vattravägen till mitten av planområdet är

den faktiska avståndet cirka 1,3 km.
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Bild 2. Faktiskt GC-avstånd från övergångarna till mitten av planområdet

Trafikverket om gc-bron

Kommunen har nyligen tagit kontakt med Trafikverket angående Vattravägens korsning

med stambana. Trafikverket har meddelat att de har inte tagit ställning till lämplig

framtida lösning för Vattravägens korsning med stambanan. Trafikverket genomför just nu

en funktionsutredning med syfte att utreda förutsättningar att höja hastighet och

kapacitet på järnvägen. Trafikverket kommer föra en dialog med både Salems kommun

och Botkyrka kommun när tillräckligt underlag finns framme.

Plan- och exploateringsenhetens rekommendation

Plan- och exploateringsenhetens rekommendation är att byggnationen av gång- och

cykelbron inte bör ingå i projektet för planläggningen av Söderby Gärde. Detta för att

nyttan av en ny gång- och cykelbro inte motsvarar kostnaderna för densamma.
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Ärendets beredning

Ärendet har beretts av exploateringsingenjör Sonia Khan.

Sofia Hedberg                                                      Christina Lood

Plan- och exploateringschef                              Miljö- och samhällsbyggnadschef

Bilagor:

1. Utredning gång- och cykelväg med bron över järnvägen vid Mölle

2. Gatuenhetens utredning om gång- och cykelbron från Mosshagestigen till

Möllevägen
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1 Sammanfattning 
Utredningen omfattar plankorsningen ”Vattravägen” på bandel 410, km 25+534 med BISID 31049.  

Syftet med utredningen är att se över hur plankorsningen kan planskiljas för att uppnå en ökad 

säkerhet för tredjeperson samt bidra till minskade störningar i järnvägsanläggningen. Förutsättningen 

är att redovisade utredningsalternativ inte begränsar befintlig järnvägstrafik. 

I utredningen redovisas tre alternativa utföranden UA1-3 som möjliggör för en slopning av 

plankorsningen. De olika alternativen skiljer sig främst i hur stor omfattning privata markägare 

påverkas vilket även innebär skillnad i kostnad samt genomförandeplan men samtliga alternativ är 

möjliga att genomföra med mindre påverkan på befintlig järnvägstrafik.  

Samtliga alternativ innefattar slopning av ställverket i Söderby som ersätts med nya blocksträckor på 

bevakningssträckan Tumba-Garnudden samt kassering av befintlig gångtunnel (med Anl/Knr: 3500-

60-1 i BaTMan) under banan mellan Vattravägen och KP-Arnoldssons väg. 

Nollalternativ samt alternativ som hindrar framkomst för samtliga trafikslag har i samråd med 

kommun och ansvarig beställare avfärdats och redovisas därmed inte som tänkbara alternativ i 

utredningen. 

Alternativ 1 (UA1) innebär att en GC-bro byggs i befintligt läge som möjliggör för en säkrare 

passage för gående samt cyklister till Uttranområdet. 

Alternativ 2 (UA2) innebär att en bro över järnvägen ihop med nya vägar som ansluter till befintligt 

vägnät utformar en passage över järnvägen och bibehåller flödet för bilister samt gång-och 

cykeltrafik mellan kommunerna samt till Uttranområdet. 

Alternativ 3 (UA3) innebär att en tunnel med utrymme för dubbla körbanor samt gång- och 

cykelväg byggs under järnvägen samt nya vägar med anslutning till det befintliga vägnätet. Detta 

alternativ gör det möjligt för gående, cyklister samt biltrafik att behålla dagens flöde mellan 

kommunerna samt till Uttranområdet.  

Utredningen förordar UA1 samt UA2 då de har lägst påverkan på befintlig järnvägstrafik under 

byggskedet samt att dessa alternativ möjliggör för en säkrare passage över järnvägen för bibehållet 

flöde mellan kommunerna. 

Då utredningen primärt syftar till att öka säkerhet samt framkomlighet för tredjeperson vid slopning 

av befintlig plankorsning prioriteras utformning enligt UA1. En slopning av befintlig bilväg över 

plankorsning utgör inte hinder för framkomlighet av vägtrafik till Uttranområdet då det kommunala 

vägnätet anses tillräckligt, således kan UA2 även ses som en kompletterande åtgärd vid behov av 

ökad framkomlighet mellan kommunerna. 

Det slutgiltiga valet av föreslagna alternativ samt dess genomförande lämnas till de som är ansvariga 

för ekonomisk finansiering av projektet. 
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2 Bakgrund och syfte 

 

Figur 1: Aktuell plankorsning inringad, detaljkarta och översiktskarta. 

 

Plankorsningsolyckor är den vanligaste olyckstypen inom järnvägen. Det är också den olyckstyp som 

leder till flest antal omkomna och allvarligt skadade. En av de viktigaste delarna i Trafikverkets 

säkerhetsarbete är därför att minska antalet plankorsningar och öka säkerheten vid de kvarvarande 

korsningarna.  

I Trafikverkets system finns fem registrerade olyckor för denna plankorsning sedan år 2012 varav 

samtliga avser fordon som fastnat mellan bommarna och tvingats att köra igenom dessa. 

Syftet med denna funktionsutredning är att öka trafiksäkerheten genom att utreda hur skyddet i 

befintlig plankorsning över Vattravägen kan höjas till en säker nivå för de som dagligen passerar 

plankorsningen. 

 

3 Befintliga förhållanden (Är – läget) 
 

3.1 Anläggningsfakta 

Vattravägen är en kommunal väg i Botkyrka kommun. Vägen korsar Västar Stambanan i plan och 

skyddet vid korsningen är helbommar med hinderdetektorer.  

Direkt norr om korsningen ansluter Vattravägen i en trevägskorsning med Söderby gårdsväg. 

Magasinslängden mellan plankorsningen och Söderby gårdsväg är ca 50 meter. Trafiken från 

Vattravägen har väjningsplikt mot trafiken på Söderby gårdsväg. Ca 10 meter söder om korsningen 

ansluter Möllevägen västerifrån till Vattravägen. Vattravägen svänger samtidigt ca 90 grader åt öster. 

Magasinslängden blir därmed endast ca 10 meter.  
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Söder om plankorsningen ligger bostadsbebyggelse, en idrottsplats, en idrottsanläggning samt skolor. 

Uttrans skola ligger drygt en kilometer söder om plankorsningen i anslutning till Vattravägen. 

Broängsskolan ligger drygt två kilometer söder om plankorsningen intill väg 226, Dalvägen. 

Björkhaga skola ligger cirka 1,5 kilometer väster om plankorsningen intill Kyrkvärdsvägen. Detta 

innebär att Vattravägen är skolväg för barn som går i Uttrans skola och Broängsskolan. 

Kyrkvärdsvägen och Scheelevägen används som skolväg för barn som går i Björkhaga skola.  

Bostadsbebyggelsen i området tillkommer kontinuerligt. Fler barn kommer därmed de närmaste åren 

att korsa Söderby gårdsväg/KP Arnoldssons väg och vidare förbi järnvägen via Vattravägen 

(gångtunneln).  

 

3.2 Drift 

3.2.1 Vägtrafik 

Plankorsningen trafikeras med en årsmedeldygnstrafik på ca 3100 fordon. Vägen är i dagsläget inte 

godkänd som utryckningsväg.  

I samråd med Södertörns Brandförsvarsförbund har det konstaterats att kommande utformning inte 

behöver uppfylla ställda krav för framkomlighet av utryckningsfordon. Igenom iscensättande av olika 

scenarion i närområdet har behovet av framkomlighet för utryckningsfordon via Vattravägen 

avfärdats då befintligt vägnät anses tillräckligt. 

 

 

 

3.2.2 Järnvägstrafik 

I dagsläget är denna sträckning av Västra Stambanan trafikerad med cirka 177 tågpassager per dygn.  

Tabell 1 Tågtrafik  

Typ Antal under maxtimme 
(tåg/h) 

Antal per dygn (tåg/dygn) 

Godståg 1 12 

Resandetåg  165 

- Varav Pendeltåg 10 153  

- Varav Snabbtåg 0 0 

- Varav övriga persontåg 0 12 (tjänstetåg) 
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3.3 Anläggningens tillstånd 

3.3.1 Underhåll - Underhållsstatus 

Denna plankorsning är utrustad med tekniskt avancerad utrustning som är dyr att underhålla, 

trafikstörande för tågen och komplicerar signaleringen. Plankorsningen är utrustad med 

hinderdetektor i vägbanan som förvarnar tågen om det skulle finnas något hinder stående på 

plankorsningen. Tekniken för denna anläggning är gammal och materialen är utgången (tillverkas 

inte längre). Finns det inga reservdelar så kan det ta lång tid innan ordinarie hastighet kan återupptas. 

En ny hinderdetektor är på ingång och planen är att befintlig detektor ska bytas ut år 2019 (projekt 

Hektor).  

Även spåret påverkas negativt av plankorsningen - det åldras mycket snabbare och försvagas något 

av isolerskarvarna. Trafikverket Underhåll räknar med att man bör byta spårmaterial i en 

plankorsning av denna typ fyra gånger inom spårets normala livslängd. Besiktning är också dyr 

eftersom att man måste lyfta vägöverbyggnaden, vilket kan innebära att man har fel i spåret utan att 

det syns. 

Vattenmassor som tränger igenom konstruktionen till befintlig gångtunnel pga den höga 

grundvattennivån utgör höga underhållskostnader. En upprustning av befintlig tunnel skulle innebära 

höga investeringar i pumpanordningar samt förstärkningar av konstruktionen. För att uppfylla dagens 

standard behöver omfattande arbeten genomföras för säkerställande av framkomlighet för cyklar 

samt personer med handikapp. 

3.3.2 Fastighet 

Ombyggnationen av plankorsningen och den nya övergångens placering kommer innebära att 

Trafikverket inte äger all mark som behöver nyttjas.  
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Figur 1: Fastighetsägare i området som berörs av ombyggnationen 

 

3.3.3 Markanläggning 

Kvaliteten på marken kring Uttranområdet utgör vissa svårigheter då jordarterna som förekommer är 

instabila och mättade pga det höga grundvattnet. De dåliga markförhållandena innebär att en 

förstärkning av tillkommen konstruktionen behövs för att säkerställa hållbar funktion. En sådan 

förstärkning kan utgöras av pålning/spontning, stabiliseringsåtgärder av befintliga massor eller 

eventuell skiftning till stabilare fyllning i form av sprängsten och krossmaterial. 

Området utgörs främst av postglaciär sand samt kärrtorv som blir till lera vid höga vattenhalter. Då 

området kring Uttran samt plankorsningen befinner sig i sluttande mark ca 5-15m lägre än det 

bebyggda samhället kan det utgöra en risk ur miljöaspekt då dagvattnet från området leder till ökade 

föreoreningshalter i nedströms liggande recipienter som i detta fall utgörs av de instabila jordarterna.  

Enligt borrprovtagningar som gjordes år 1950 i samband med att dagens gångtunnel byggdes 

uppskattades grundvattennivån vara ca 2m under RÖK. 
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3.3.4 Vägar 

Utredningen berör främst trafiken på Vattravägen men de olika utredningsalternativen berör även 

anslutningar till Möllevägen och Söderby gårds väg, samtliga vägar är kommunalt ägda. 

 

3.3.5 Spåranläggning 

 Spår 1 (N) Spår 2 (U) 

Räl SJ 50 (år 1985) UIC 60 (år 1987) 

Sliper Betong Betong 

Befästning P-Ec P-Ec 

STH A/B/S-tåg 110/110/110 110/110/110 

 

 

3.3.6 Elkraftsanläggning 

- 

3.3.7 Signalanläggning 

Driftplatsen Söderby styrs av ett ställverk typ 59 och bomanläggningen vid Vattravägen är det enda 

objekt som ställverket styr. Vattravägen är utrustad med hinderdetektor, vilket innebär att 

bomanläggningen störs om något fordon passerar korsningen då bommarna satts i rörelse. Om 

plankorsningen byggs bort kan även ställverket i Söderby slopas och ersättas med nya blocksträckor 

på bevakningssträckan Tumba – Garnudden. 

*Orange område utgörs av 

postglacier sand. 

*Brunt område utgörs av 

kärrtorv. 
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3.3.8 Miljö 

 Plankorsningen ligger inom en skyddsvärd grundvattenförekomst. 

 Söder om järnvägen finns ett naturreservat. 

 Dagvattendammar samt ett koloniområde (Sjöängen) finns mellan Möllevägen och 

Uttransjön. 

 Från Kvarnsjön rinner en bäck under Vattravägen, längst en privat fastighet(Tumba 8:525) 

till Uttransjön. 

 

Figur 2: Naturreservat → Grönt streckat - Vattenskyddsområde→ Blått streckat 

3.3.9 Säkerhet 

Befintlig plankorsning utgör en hög säkerhetsrisk, vid intensiv trafik på Söderby gårdsväg kan fordon 

bli ståendes i järnvägsområdet på grund av de korta magasinslängderna. Enligt uppgifter registrerade 

i Trafikverkets system har fem plankorsningsolyckor inträffat sedan 2012 vid beskriven 

plankorsning. Vattravägen mot Söderby Gårdsväg är inte en godkänd utryckningsväg på grund av 

plankorsningen.  

Strax väster om Vattravägen finns en gångtunnel under järnvägen. Gångtunneln är av låg standard ur 

trygghetssynpunkt. Branta trappor och dålig belysning innebär att inte alla oskyddade trafikanter 

använder denna utan passerar istället järnvägen via järnvägskorsningen tillsammans med bilarna 

vilket utgör stor risk för personskada. 

3.4 Markanvändning 

Marken på platsen är kuperad och gör det komplicerat att ta fram en bra lösning för att uppfylla 

kraven på största tillåtna längslutning på vägen. 
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4 Behovs- och bristanalys (Bör-läget och brister) 

4.1 Behovsanalys  

Plankorsningen bedöms vara en säkerhetsrisk för tredje person i och med att den korsar två högt 

trafikerade spår med en STH på 110 km/h, nybyggnation i befintligt läge av en plankorsning av 

samma typ skulle idag inte tillåtas. Plankorsningen på Vattravägen bör och behöver därför göras 

planskild. 

4.2 Bristanalys  

Bristerna i anläggningen avser främst trafiksäkerhet vilket gäller för både väg- och järnvägstrafiken. 

Idag är den största tillåtna hastigheten i järnvägsanläggningen 110km/h som trafikeras av ca 177 

persontåg samt 10godståg/dygn. Järnvägskorsningen knyter samman Salem med Tumba och används 

som passage till skolor samt idrottsplatser vilket innebär att den dagligen trafikeras av ca 3100 

vägfordon. Då korsningen är tungt trafikerad av både väg-och järnvägsfordon innebär detta långa 

väntetider och ökat underhåll av anläggningen.  

Delar av anläggningens omgivning är idag enbart skyddad av vegetation vilket ökar risken för 

spårspring samt viltolyckor, stängslingsprojekt med avsikt att skydda anläggningen pågår. 

Det långsiktiga målet för trafiksäkerheten är att ingen ska skadas allvarligt till följd av trafikolyckor. 

Utredningen skall även se över standarden för befintlig GC-tunneln som ligger strax öster om 

Vattravägen.  

4.3 Samband andra projekt/planer/aktiviteter 

I samband med utredningsarbetet har dialog förts med både Salem kommun samt Botkyrka kommun 

för att kartlägga både planlagda samt kommande exploateringar vilka tagits hänsyn till i framtagandet 

av olika alternativ i denna utredning. Kommunernas exploateringar redovisas nedan.   

Salem kommun: 
Under det senaste 20 åren har över 500 nya bostäder tillkommit i området kring Söderby gårds väg 

vilket ökat användningen av järnvägsövergången för att möjliggöra alternativ passage till Tumba. En 

plan för exploatering av ytterligare område i anslutning till järnvägen kommer att beslutas om under 

år 2017, denna plan avser ca 160 nya bostäder, kommersiellt område samt aktivitetsytor. Denna 

exploateringsplan med namn ”Söderby Gärde 2.0” kommer i direkt konflikt för flera 

utredningsalternativ då de avser att nyttja samma mark. I samråd med ansvarig entreprenör har 

möjliggörandet av båda projekten skapats, detta igenom att vid fastställande av gällande plan för vald 

lösning se över hur man på bäst sätt kan flytta om vissa byggnader samt skapa en ny tillfartsväg till 

det tilltänkta området. I dagsläget är ”Söderby Gärde 2.0” inritat enligt bild nedan. 
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Botkyrka kommun: 
Norr om järnvägsövergången på Vattravägen finns idag en grustäkt som nyligen togs över av NCC 

från Jernhusen, trots att ingen plan finns fastställd kan det antas att området kommer att exploateras 

med nya bostäder i framtiden. 

Idag finns detaljplan för ca 230 nya bostäder samt förskola med plats för ca 120 barn, denna plan går 

under namnet ”Sandstugan 2” och är i anslutning till grustäkten.  

Väster om järnvägsövergången finns idag Rödstuhage idrottsplats som används flitigt av närliggande 

skolor samt idrottsklubbar för pulshöjande aktiviteter. Väster om idrottsplatsen finns idag ett 

skogsparti där en detaljplan med namn ”Tumba skog” har tagits fram för att pröva lämplighetern för 

nybyggnation av ca 500 nya bostäder, i samband med denna plan kommer Rödstuhage idrottsplats att 

flyttas samt byggas om och placeras närmre järnvägen. I dagsläget är det oklart om beslut för 

utbyggnad finns fastställt då boende i området underkänt planen. 

 

SANDSTUGAN 2 TUMBA 

SKOG 



   

 FUNKTIONSUTREDNING 13 (37) 

  

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org.) Dokumentdatum Version 

Sacirovic Selma, UHju  

Mihalakis Alexander, UHju 
2016-11-30 Remissversion 

Fastställt av (Efternamn, Förnamn, org.) Ärendenummer/Diarienummer Ev projektnummer 

Nilsson Kent, UHju  TRV 2016/94831 [Projektnummer] 
Dokumenttitel 

Funktionsutredning – Planskild korsning Vattravägen, Botkyrka kommun 
 

5 Utredningsalternativ 

5.1 Sammanfattning av utredningsalternativ 

 

UA 1- GC bro med anslutande ramper. 

 Resulterar i bibehållen tillgänglighet för gående samt cyklister till Uttranområdet. 

 Eliminerar erkända risker förenade med dagens plankorsning. 

 Utgör säker och attraktiv passage för gående och cyklister. 

 Minskar framkomlighet för biltrafikanter då genväg via Vattravägen mellan kommunerna 

elimineras. 

UA 2- Bro över järnväg med anslutningar till kommunalt vägnät. 

 Resulterar i bibehållen tillgänglighet för gående, cyklister samt biltrafikanter till 

Uttranområdet. 

 Eliminerar erkända risker förenade med dagens plankorsning. 

 Beroende på val av utformning kan privata markägare komma att påverkas. 

 Kan bidra till ökad biltrafik på Vattravägen. 

UA 3- Tunnel 

 Resulterar i bibehållen tillgänglighet för gående, cyklister samt biltrafikanter till 

Uttranområdet. 

 Eliminerar erkända risker förenade med dagens plankorsning. 

 Kan bidra till ökad biltrafik på Vattravägen. 

 Omfattande markåtgärder förlänger byggtiden samt ökar kostnaden. 

 Privata markägare påverkas. 

 Påverkande för samtliga trafikslag under byggtiden. 

 Väldigt höga underhållskostnader. 

5.2 Jämförelsealternativ (JA) 

Ingen åtgärd genomförs. Plankorsning behålls och risker kopplade till anläggning kvarstår. 
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5.3 Utredningsalternativ (UA1)- GC bro med anslutande 
ramper. 

5.3.1 Syfte 

UA1 syftar till att bibehålla tillgängligheten till Uttranområdet för gående samt cyklister igenom en 

GC-bro över järnvägen i befintligt läge samtidigt som erkända säkerhetsrisker med befintlig 

plankorsning elimineras. 

5.3.2 Utförande 

UA1 innebär att plankorsningen vid Vattravägen slopas och trafiken leds om till KP Arnoldssons 

väg. 

All utrustning ska vara placerad med hänsyn till fritt utrymme utmed banan enligt TDOK 2014:0555. 

En planskild övergång för GC trafik anordnas i form av en GC-Bro över järnvägen. Förslagna ramper 

till GC-Bro är framtagna enligt Boverkets föreskrifter. Sammanfattningsvis har nedan 

dimensionering legat som grund för utformningen: 

En ramp bör: 

a) luta högst 1:20 mellan minst 2 meter långa vilplan,  

b) ha en höjdskillnad på högst 0,5 meter mellan vilplanen,  

c) ha en fri bredd på 3 meter,  

d) vara fri från hinder samt  

e) ha ett minst 40 mm högt avåkningsskydd om det finns höjdskillnader mot omgivningen 

f) ha en fri höjd på 2,5m  

Funktionsutredarens bedömning är att GC-brons gångplan hamnar 7 m över RÖK vilket resulterar i 

140 m ramp + 28 m vilplan (14*2 m). Alltså blir den totala ramplängden 168 m.  

För att lösningen skall vara attraktiv och upplevas som säker för användarna bör ramper samt GC bro 

rustas med belysning. En trappa som ansluter från marknivå till GC-bro är förespråkat för att skapa 

en genväg för gående. 

Detta alternativ avser att enbart nyttja statlig eller kommunalt ägd mark och inkräktar således inte på 

privata fastigheter. 
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Detta alternativ innebär följande åtgärder: 

 Bankropp vid befintlig plankorsning slopas och återställs till samma standard som spåret 

intill. 

 Väg grävs av över järnväg och hinder för vägtrafik anordnas. 

 Stängsling anordnas vid Vattravägen utmed plankorsningens nuvarande läge på båda sidor 

spåret. 

 Påkörningsskydd (Bondfångare) rivs. 

 Skyltar för att leda om trafiken från Vattravägen anordnas. 

 Söderby driftplats som styrs av ett ställverk av typ 59 slopas och sträckan införlivas i 

befintlig linjeblockering Tumba-Garnudden. 

 I samband med att signalställverket i Söderby slopas skall även EBICOS-systemet i TLC 

Stockholm uppdateras. 

 Reläkur 21 och skåp 22 slopas och rivs 

 In- och utfartssignaler (21, 72, 51,42, 41, 52,71 och 22) slopas och demonteras.  

 Tumbas in- och utfartsignaler flyttas från ca km 24+625-24+795 till ca km 23+788-23+900, 

se Bilaga 1.   

 Två nya blockposter anläggs mellan Tumba och Garnudden, se Bilaga 1.  

 In- och utfartsignalerna i Tumba vid km 24+625-km24+795 görs om till blocksignaler.  

 4 isärdragna blockssignaler anläggs vid ca km 25+781-25+897 enligt Bilaga 1.    
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 Befintligt teknikhus kan återanvänds som ny kiosk om projektet bedömer att det är 

ekonomiskt fördelaktigt. Dock behöver utrymme frigöras under tiden som signalställverket 

fortfarande är i drift och en byggnadsteknisk tillståndsbedömning behöver erfordras för att 

klargöra upprustningsbehovet.    

 Samtliga orienteringstavlor (O-tavlor) och vägkorsningsförsignaler (Vf-signaler) tillhörande 

Vattravägen skall demonteras. 

 Samtliga ATC-baliser och isolerskarvar tillhörande de slopade huvudsignalerna i Söderby 

skall demonteras. 

 Spårledningarna mellan Tumba och Garnudden anpassas och justeras enligt Bilaga 1- 

Linjeplan Tumba Garnudden 

 Slopningen medför ändringar i: 

o Tumba signalställverk (ställverk 65). ATC stativ justeras 

o Garnudden signalställverk (ställverk 85). Omgenerering, två vägskyddsutdelar slopas 

liksom två utdelar för så kallad "tågankomst" till signalställverket i Söderby. 

Dessutom skall ett nytt lokalt manöversystem (MAN900 PC) installeras i samband 

med ibruktagningen av det nya ställverksprogrammet (motivet är att det saknas 

reservdelar till det befintliga). 

 Förutom ändringarna i Tumba signalställverk och i Garnudden, skall även linjeanläggningen 

för sträckan Tumba-Garnudden (huvudnummer 1391) omprojekteras signaltekniskt. I denna 

ändring ingår bland annat de nya mellanblocksignalerna, samt att bibehålla 

tågankomstsignaleringen mot Tumba (TANK Tu) respektive mot Garnudden (TC Gau och T1 

Gau). 

 Befintliga sugtransformatorer (enligt BIS finns de vid km 25+932 respektive vid km 26+052) 

flyttas eftersom de kommer i konflikt med det nya mellanblocket, se Bilaga 1.  

 Lågspänningscentral vid signalställverket ersätts med ny. 

 Slopning av befintlig gångtunnel (Anl/Knr: 3500-60-1 i BaTMan) som förbinder Vattravägen 

med KP Andersons väg benägen ca 80m öster om befintlig plankorsning. 

 Två ramper som ansluter ny GC-bro till befintligt vägnät med uppskattad längd på 

168m/ramp samt minsta nominella bredd på 3m. 

 Två trappor som ansluter GC-bro i var ände med markplan. 

 GC-bro över järnvägen, uppskattningsvis 20m lång med 3m fri bredd. 

 Belysning samt räcken. 

 

5.3.3 Tidplan 

Tidplan för utförande entreprenad 

Framtagande av AKJ – ca 3-6 månader 

Upphandling – ca 3-6 månader 

Projekteringstid (Bygghandling) – ca 6-9 månader 

Tidsåtgång för upphandling av entreprenad – ca 3-6 månader 

Byggtid – ca 3-6 månader 

Totalt – Ca 18-35 månader 
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5.3.4 Trafikpåverkande/driftpåverkande – under byggnationstiden 

Enligt UA1 stängs förbindelsen över Vattravägen ner för bilister vilket kan bidra till ökad biltrafik på 

KP Arnoldsons väg. Vissa störningar kan förekomma för järnvägstrafiken i samband med slopning 

av plankorsning samt återställande av bankropp, dessa kan dock utföras med hänsyn till minimal 

störning för trafiken. För att möjliggöra genomförande av UA1 med minimal trafikpåverkning bör 

GC-bro i färdigt utförande lyftas på plats. 

5.3.5 Konsekvens och förväntad effekt 

Följande effekter förväntas vid val av UA1: 

- De säkerhetsrisker som är kopplade till den nuvarande anläggningen elimineras för 

vägfordon samt gående, dock ökar risken för sabotage av stängsling samt spårspring.  

- Störningsrisken på banan försvinner (driftstörningar i Söderby ställverk, krånglande bommar, 

vägskyddssignaler etc.). 

- Ett stort underhållskrävande objekt tas bort från järnvägen. 

 

Följande konsekvenser förväntas vid val av UA1: 

- Förbindelsen mellan bebyggelsen på båda sidor om spåren försämras för vägfordon. 

 

 

5.3.6 Ekonomi 

 Kostnad 

Projektadministration: 
Planläggning, Bygghandling, Samordning av projekt, Upphandling av 
entreprenad 

916 000 

Projektering: 
Genomförande av planläggningsarbete, Bygghandling (inkl. teknisk 
säkerhetsstyrning), Komplettering av utredning samt projektering under 
byggskede. 

7 369 000 

Markarbete-Järnväg: 
Montering av stängsel utmed plankorsningens nuvarande läge samt 
avgrävning av befintlig väg till plankorsning, anordning av hinder för GC-
trafik 

374 000 

Byggnadsverk: 
GC-bro, två st ramper med totallängd på 168mx2m bredd inkl räcken, 
grundläggning samt belysning, Trappa 7m söder anslutning, Trappa 4,7m 
nordlig anslutning. 

18 753 000 

BEST- Bana: 
Rivning av isolskarvar samt strailplattor samt spår, Spårbyggnation inkl 
nya passbitar, Nya isolerskarvar, Återställning av bankropp. 

866 000 
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BEST-EL: 
KTL-stolpar inkl fundament, Kontaktledningssystem, Jordning samt 
hjälpkraft, Rivning av vägportal samt vägskyltar. 

580 000 

BEST- Signal: 
Rivning av befintlig vägskyddsanläggning samt signaler, Montering av 
huvudljussignaler, Baliser, Spårledningssystem, Signalkabel, Ny 
kiosk/stativ, Omgenerering av signalställverk. 

12 091 000 

 

Överlämnande & Avslut: 
Slut-och ibruktagandebesiktningar samt leverans av 
förvaltningshandlingar samt efterarbeten. 

980 000 

Generella osäkerheter: 
Lokalt marknadsläge, resurser 

1 922 000 

Totalt 44 851 000 

Beräkning utförd med avgränsningar för särskild markförstärkning, slopning av befintlig gångtunnel 

samt provisorier. Inga kostnader förknippade med tågoperatörernas ersättning vid tågavstängningar 

eller kostnader för tredje man är medtagna i uträkningen.  

Kostnader som redovisas i utredningsskede är ej definitiva och bör ses som uppskattningar. Justering 

av kostnad samt priser för samtliga utredningsalternativ sker i samband med detaljprojektering.  

Vänligen se Bilaga 5- UA1 GC-bro, kalkylbeskrivning samt Bilaga 6- UA1 GC-bro, 

kalkylsammanställning för fullständig redovisning av ekonomisk uträkning. 

 

5.4 Utredningsalternativ UA2- Bro över järnväg med 

anslutning till kommunalt vägnät. 

5.4.1 Syfte 

Syftet med UA2 är att behålla Vattravägens funktion samt framkomligheten till Uttrans naturområde. 

5.4.2 Utförande 

UA2 innebär att nuvarande plankorsning ersätts av en planskildhet i form av en vägbro över 

järnvägen ca 170 meter sydväst om plankorsningen där gynnsamma förhållanden råder. Med UA2 

bevaras Vattravägens funktion. Den nya vägbron ansluter till Söderby gårds väg samt att Möllevägen 

höjs och ansluts till vägbron enligt bild nedan. UA2 innebär att Vattravägen norr om plankorsningen 

stängs av. Eftersom planskildhet inte byggs på samma plats som den befintliga plankorsningen är det 

möjligt att, under byggnationstiden, hålla plankorsningen öppen utan större störningar.  

De nya väganslutningarna behöver byggas på ramper alt. över bank för att möjliggöra stigning till 

brokonstruktionen över järnvägen. I detta alternativ har vi räknat med en vägbredd på ca 10m som 

utgörs av ca 3m gång och cykelbana samt ca 7m körbana i två riktningar. 
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För att anslutande vägar till tänkt brokonstruktion över järnvägen skall uppfylla dagens regelverk 

med hänsyn till framkomlighets- samt handikappanpassning får inte anslutande ramper överstiga en 

lutning på 5%.  Denna utredning förutsätter att samtliga konstruktioner över järnvägsanläggningen 

utgör en stigning på ca 7m, då beräknas godkända ramper vara ca 168m långa (140m+ 28m tillägg 

för viloplan) från nolläge. 

Enligt den markmodell som varit tillgänglig är anslutningen för den nya vägen norr om järnvägen till 

Söderby Gårdsväg ca 4m över RÖK vilket möjliggör att stigningen till den planerade bron kan 

påbörjas direkt vid anslutningen och på så sätt skapa förutsättningar som motsvarar en lutning som 

understiger 1%, söder om järnvägen där tänkta ramper ansluter till Möllevägen har beräknats med en 

ramplängd på ca 170m/ramp. 

 

Alternativ A- Anslutande vägars konstruktion möjliggörs via ramp. 

Enligt tillgängligt kartmaterial inför utredningsarbetet avser detta alternativ en konstruktion som 

möjliggör för väg via ramp att enbart nyttja av kommunen ägd mark då bredd på den tilltänkta vägen 

får plats mellan de privata markägarna. Denna lösning avser till att anslutande vägar enbart utgörs av 

ramper som bärs upp av pelare.  

Då betongkonstruktioner sällan smälter in väl i naturberikade områden kan anslutande ramp till 

Söderby Gårdsväg de första 100-130m byggas med bank. Igenom fyllnadsmassor kompenseras 

ojämnheter i marken och utgör samtidigt en tillfredställande stigning mot den tilltänkta bron och för 

omgivningen tycks den nya vägen vila på en kulle, resterande konstruktion bärs upp av pelare. Detta 

alternativ brukar anses vara mer attraktivt vid nybyggnation av vägar men då banken i sig kräver 

utrymme behöver mer mark tas i anspråk. En sådan lösning som ansluter till Söderby Gårdsväg kan 

utgöra intrång på privata fastigheter med betäckning: Mosshagen 1 (Salem kommun) samt Tumba 

8:576 och Tumba 8:3 (Botkyrka kommun). Rådande markförhållanden kräver troligtvis att även 

konstruktioner som vilar på bank behöver förstärkningsåtgärder så som KC-pelare samt stödmurar 

för att förhindra vandrande massor. 
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Figur 3: UA2, alt A med enbart ramp. 

 

Figur 4:UA2, alt A där GUL avser utrymme för bank. 

Alternativ B- Anslutande vägars konstruktion möjliggörs via bank. 

Denna lösning avser till att samtliga tillkommande konstruktioner utom den bro som leder över 

järnvägen vilar på bank. 
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Likt alternativ A är denna lösning utformad med en väg som ansluter till Söderby gårdsväg i norr 

samt Möllevägen och Vattravägen söder om järnvägen. Vägen utgörs av ett körfält i varje riktning 

samt en GC-bana. 

Banken utformas igenom att tillkommande fyllnadsmassor kompenserar samtliga ojämnheter i 

marken ut och utgör samtidigt en stigning mot den bro som leder över järnvägen. Pga rådande 

markförhållanden behöver den tillkommande banken genomgående förstärkningsåtgärder i form av 

KC-pelare samt stödmurar. Då de tillkommande massorna är utrymmeskrävande gör detta alternativ 

intrång på privata fastigheter där mark behöver tas i anspråk.  

Följande fastigheter riskerar att påverkas: 

 Mosshagen 1, Salem kommun (103295 m2) 

 Tumba 8:581, Botkyrka kommun (3422 m2) 

 Tumba 8:3, Botkyrka kommun (7052 m2) 

 Tumba 8:576, Botkyrka kommun (1163 m2) 

 Salem 7:1, Salem kommun (686708 m2)  

Vid val att möjliggöra UA2 via alternativ B förespråkas grundlig utredning av de tillkommande 

massornas eventuella påverkan på intilliggande bana samt banunderbyggnad. 
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Figur 5: UA2 alt B, väg via bank 

 

UA2 innebär följande åtgärder: 

 Den färdiga brokonstruktionen utformas med hänsyn till erforderlig fri höjd på minst 6,2m 

över RÖK 

 Vägbro på ca 200kvm (Totalt 20m lång och 10 m bred) anläggs ca 170 m öst om nuvarande 

plankorsning. 

 Detta resulterar i ca 6400 kvm väganläggning. (avser en bredd på ca 10m, total längd på ca 

620m för samtliga ramper samt tillägg för väganläggning på bro på ca 20m) 

 För alternativ A med anslutande konstruktion via bank tillkommer ca 17000m3 fyllnadsmassa 

(24m bred, 130m lång samt 4m djup) 

 För alternativ B som helt utgörs av konstruktion på bank tillkommer ca 83000m3 

fyllnadsmassa samt ca 140m3 jordschakt. 
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 Bankropp där plankorsning slopas återställs till samma standard som spåret intill. Urgrävning 

genomförs och nytt spårmaterial anläggs i plankorsningen. 

 Befintlig vägskyddsanläggning (AH) rivs. 

 Samtliga komponenter kopplade till vägskyddet demonteras. 

 50 meter stängsling anordnas på båda sidor spåret utmed plankorsningens nuvarande läge för 

att minska risken för spårspring. 

 På ömse sidor av bron spänns hjälpkraftledningen av i strävade bryggstolpar. 

 4 nya stolpar (2 strävade), ombyggnad av utliggare, krympning av systemhöjd, utspetsning 

samt jordning. Kontaktledningsstolpar placeras så att avståndet till närmaste brokant blir 

minst 10 meter. 

 Väg grävs av över järnväg och hinder för vägtrafik anordnas. 

 Stängsling anordnas vid Vattravägen utmed plankorsningens nuvarande läge på båda sidor 

spåret. 

 Påkörningsskydd (Bondfångare) rivs. 

 Skyltar för att leda om trafiken från Vattravägen anordnas. 

 Söderby driftplats som styrs av ett ställverk av typ 59 slopas och sträckan införlivas i 

befintlig linjeblockering Tumba-Garnudden. 

 I samband med att signalställverket i Söderby slopas skall även EBICOS-systemet i TLC 

Stockholm uppdateras. 

 Reläkur 21 och skåp 22 slopas och rivs 

 In- och utfartssignaler (21, 72, 51,42, 41, 52,71 och 22) slopas och demonteras.  

 Tumbas in- och utfartsignaler flyttas från ca km 24+625-24+795 till ca km 23+788-23+900, 

se Bilaga 1.   

 Två nya blockposter anläggs mellan Tumba och Garnudden, se Bilaga 1.  

 In- och utfartsignalerna i Tumba vid km 24+625-km24+795 görs om till blocksignaler.  

 4 isärdragna blockssignaler anläggs vid ca km 25+781-25+897 enligt Bilaga 1.    

 Befintligt teknikhus kan återanvänds som ny kiosk om projektet bedömer att det är 

ekonomiskt fördelaktigt. Dock behöver utrymme frigöras under tiden som signalställverket 

fortfarande är i drift och en byggnadsteknisk tillståndsbedömning behöver erfordras för att 

klargöra upprustningsbehovet.    

 Samtliga orienteringstavlor (O-tavlor) och vägkorsningsförsignaler (Vf-signaler) tillhörande 

Vattravägen skall demonteras. 

 Samtliga ATC-baliser och isolerskarvar tillhörande de slopade huvudsignalerna i Söderby 

skall demonteras. 

 Spårledningarna mellan Tumba och Garnudden anpassas och justeras enligt Bilaga 1- 

Linjeplan Tumba Garnudden 
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 Slopningen medför ändringar i: 

o Tumba signalställverk (ställverk 65). ATC stativ justeras 

o Garnudden signalställverk (ställverk 85). Omgenerering, två vägskyddsutdelar slopas 

liksom två utdelar för så kallad "tågankomst" till signalställverket i Söderby. 

Dessutom skall ett nytt lokalt manöversystem (MAN900 PC) installeras i samband 

med ibruktagningen av det nya ställverksprogrammet (motivet är att det saknas 

reservdelar till det befintliga). 

 Förutom ändringarna i Tumba signalställverk och i Garnudden, skall även linjeanläggningen 

för sträckan Tumba-Garnudden (huvudnummer 1391) omprojekteras signaltekniskt. I denna 

ändring ingår bland annat de nya mellanblocksignalerna, samt att bibehålla 

tågankomstsignaleringen mot Tumba (TANK Tu) respektive mot Garnudden (TC Gau och T1 

Gau). 

 Befintliga sugtransformatorer (enligt BIS finns de vid km 25+932 respektive vid km 26+052) 

flyttas eftersom de kommer i konflikt med det nya mellanblocket, se Bilaga 1.  

 Lågspänningscentral vid signalställverket ersätts med ny. 

 Slopning av befintlig gångtunnel (Anl/Knr: 3500-60-1 i BaTMan) som förbinder Vattravägen 

med KP Andersons väg ca 80m öster om befintlig plankorsning. 

 Stödmurar sätts in mot järnvägen. 

5.4.3 Tidplan 

Framtagande av AKJ – ca 3-6 månader 

Upphandling/Projektering – ca 3-6 månader 

Projekteringstid (Bygghandling) – ca 4-6 månader 

Geotekniska undersökningar- ca 3-6 månader 

Planärende/Bygglov – ca 9-12 månader 

Upphandling av entreprenad – ca 3-6 månader 

Byggtid – ca 12-14 månader 

Framtagande av förvaltningsdata – ca 1-3 månader 

Totalt –ca 38-59 månader (beräknat på max och min uppskattning med avsteg från att vissa 

aktiviteter kan ske parallellt)  

Uppskattad tidplan har inte tagit med i beräkning för eventuell tidsåtgång vid kommunalt samråd i 

samband med planläggningsprocess. 

5.4.4 Trafikpåverkande/driftpåverkande – under byggnationstiden 

Under ombyggnationen kommer linjesträckan inte vara tillgänglig för järnvägstrafik under tiden som 

portal över järnvägsanläggningen byggs, när strail demonteras och materialbyte sker, när ställverket 

slopas och mellanblocksignaler monteras samt när omgenerering av angränsande signalställverk sker 

i samband med att befintlig plankorsning slopas. I övrigt bör järnvägstrafiken inte påverkas i någon 

större omfattning. Befintlig plankorsning kan hållas öppen tills ny lösning är på plats. 

Tabell 2 Etappindelning av trafikpåverkande händelser 

Händelse/ etapp Tidsåtgång Anm. 

Förberedande arbeten Helgavstängning minst 24h Portal över 

järnvägsanläggningen byggs.  
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Förberedande arbete för 

mellanblocksignalering 

Plankorsning rivs bort, 

kontaktledning monters på 

plats.  

 

 

Inkoppling Signalanläggning 

Helgavstängning minst 24h Befintliga spår rivs, bankropp 

schaktas bort, Ktl- sektion 

demonteras.  

Byggnation av bankropp 

montering nytt spår och 

återmontage av Ktl- sektion 

mm. 

Mellanblocksignaler monteras, 

in och utfartssignaler samt 

signaler till plankorsning 

demonteras och kablar rivs. 

Omgenerering av ställverk i 

sker under samma avstängning. 

 

5.4.5 Konsekvens och förväntad effekt 

Följande effekter förväntas vid val av UA2: 

- Förbindelsen mellan bebyggelsen på båda sidor om spåren finns kvar. 

- De säkerhetsrisker som är kopplade till den nuvarande anläggningen elimineras.  

- Framkomligheten för biltrafiken förbättras. 

- Störningsrisken på banan försvinner (driftstörningar i Söderby ställverk, krånglande bommar, 

vägskyddssignaler etc.). 

- Ett stort underhållskrävande objekt tas bort från järnvägen. 

 

Följande konsekvenser förväntas vid val av UA2: 

- Vid byggnation av anslutande vägar via bank tillkommer stora mängder fyllnadsmassor som 

tillför stort tryck på redan instabila och mättade jordarter. 

- Byggnation av anslutande vägar via bank betyder att större mängder mark behöver tas i 

anspråk då konstruktionen beräknas vara ca tre gånger bredare än en konstruktion byggd på 

ramp. 

- Banunderbyggnadens kvalitet bör ses över för att säkerställa att den inte påverkas av 

tillkommande konstruktioner och det tryck som kan tillkomma i marken. 

- Förbättrad framkomlighet för vägfordon kan öka trafiken på Vattravägen vilket även innebär 

ökat buller i området. 

 

5.4.6 Ekonomi 
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Kostnad UA 2a UA 2b 

Projektadministration: 
Planläggning, Bygghandling, Samordning av projekt, 
Upphandling av entreprenad 

6 171 000 5 430 000 

Projektering: 
Genomförande av planläggningsarbete, Bygghandling 
(inkl. teknisk säkerhetsstyrning), Komplettering av 
utredning samt projektering under byggskede. 

18 790 000 19 265 000 

Mark- och fastighetsinlösen: 
Mark behöver tas i anspråk för att bygga vägbank, 
(UA2a 3120m2) (UA2b 15 600m2) 

1 741 000 8 707 000 

Markarbete-Järnväg: 
Förstärkning av vägbank med KC-pelare samt stödmur, 
Fyllnadsmassor, Väg, Stängsling av befintlig 
plankorsning, Slopning av gångtunnel, Fundament 

25 109 000 91 011 000 

Byggnadsverk: 
Vägbro inkl GC-del, räcke samt grundläggning, Belysning 
inkl armaturer, 3st ramper (UA2a) 

70 161 000 7 397 000 

BEST- Bana: 
Rivning av isolskarvar samt strailplattor samt spår, 
Spårbyggnation inkl nya passbitar, Nya isolerskarvar, 
Återställning av bankropp. 

866 000 866 000 

BEST-EL: 
KTL-stolpar inkl fundament, Kontaktledningssystem, 
Jordning samt hjälpkraft, Hjälpkraft 

705 000 705 000 

BEST- Signal: 
Rivning av befintlig vägskyddsanläggning samt signaler, 
Montering av huvudljussignaler, Baliser, 
Spårledningssystem, Signalkabel, Ny kiosk/stativ, 
Omgenerering av signalställverk. 

13 104 000 13 104 000 

Överlämnande & Avslut: 
Slut-och ibruktagandebesiktningar samt leverans av 
förvaltningshandlingar. 

1 549 000 1 296 000 

Generella osäkerheter: 
Lokalt marknadsläge, resurser 

12 960 000 11 402 000 

Totalt 151 156 000 159 183 000 
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Beräkning av mark- och fastighetslösen avser enbart lösen av mark för den mark där intrång beräknas 

ske med kostnad av 547kr/kvm. Lösen av privata fastigheter ingår ej då dagsaktuellt marknadsvärde 

är styrande.  

Både UA2a samt UA2b utgör risk för lösen av privata fastigheter där ersättning enligt schablon 

baseras på marknadsvärde + påslag om 25%. Uppskattat snittpris för privata fastigheter inkl. tomt 

enligt Svensk Mäklarstatistik för Botkyrka kommun år 2016 uppgår till ca 33 500kr/kvm med positiv 

prisutveckling om 6 % under det senaste året. 

Inga kostnader förknippade med tågoperatörernas ersättning vid tågavstängningar eller kostnader för 

geotekniska undersökningar är medtagna i uträkningen.  

Kostnader som redovisas i utredningsskede är ej definitiva och bör ses som uppskattningar. Justering 

av kostnad samt priser för samtliga utredningsalternativ sker i samband med detaljprojektering.  

 

Vänligen se följande bilagor för fullständig redovisning av ekonomisk uträkning: 

Bilaga 7-UA2a Bro över järnväg via ramp, kalkylbeskrivning. 

Bilaga 8-UA2a Bro över järnväg via ramp, kalkylsammanställning. 

Bilaga 9-UA2b Bro över järnväg via bank, kalkylbeskrivning. 

Bilaga 10-UA2b Bro över järnväg via bank, kalkylsammanställning. 
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5.5 Utredningsalternativ (UA3)- Tunnel 

5.5.1 Syfte 

Syftet med denna lösning är att behålla trafikflödet i området samt framkomligheten till Uttrans 

naturområde samt skapa en mer attraktiv och säker väg för fotgängare och cyklar. 

5.5.2 Utförande 

UA3 innebär att plankorsningen vid Vattravägen slopas och trafiken leds om via tunnel under KP 

Andersons väg samt nya väganslutningar för att möjliggöra trafikflöde likt det över plankorsningen 

enligt bild nedan. Då nya väganslutningar skiljer sig i plan kan sikten begränsas, för att öka 

säkerheten ansluts dessa med befintligt vägnät via cirkulationsplatser.  

För att anslutande vägar till tänkt tunnelkonstruktion skall uppfylla dagens regelverk med hänsyn till 

framkomlighets- samt handikappanpassning så får inte anslutande ramper överstiga en lutning på 5%. 

Detta alternativ tar hänsyn till att en väg som mynnar från en tunnelkonstruktion behöver göra en 

stigning på ca 5m vilket motsvarar vid 5% lutning en ramp på ca 100m. Då en GC-väg kan byggas 

höjdskild från körbanan med ca 2m har inga tillägg gjorts för viloplan. 

Rådande markförhållanden som redovisas i 3.3.3 försvårar samtliga konstruktioner som föreslås gå 

under befintlig marknivå. Den höga grundvattennivån utgör en stor risk för att vatten tränger in i nya 

konstruktioner vilket medför höga underhållskostnader. Vattenmängder kan även tränga igenom 

tänka stödmurar vilket beroende på utformning kan utgöra en säkerhetsrisk.   

De instabila jordarterna medför komplikationer vid infästning av tunnelelementet då de främst utgörs 

av sand samt lera med hög vattenmättnadsgrad. För att förhindra att tunnelelementet vandrar behöver 

konstruktionen fästas i berg eller genom stabilisering av omkringliggande jordarter, exempelvis 

igenom tillförsel av bindemedel så som kalk. 

Igenom att bredda Söderby gårdsväg i norr samt Vattravägen söder om järnvägen möjliggörs plats för 

två mindre rondeller som ansluter till ramper vilka leder ner till tunnelkonstruktionen under 

järnvägen. För att möjliggöra plats för nya vägar samt deras anslutning till det befintliga vägnätet kan 

privata fastigheter komma att påverkas för markåtkomst. 
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Detta alternativ innebär följande åtgärder: 

 Väg grävs av över järnväg och hinder för vägtrafik anordnas. 

 Stängsling anordnas vid Vattravägen utmed plankorsningens nuvarande läge på båda sidor 

spåret. 

 Bankropp vid befintlig plankorsning slopas och återställs till samma standard som spåret 

intill. 

 Påkörningsskydd (Bondfångare) rivs. 

 Skyltar för att leda om trafiken från Vattravägen anordnas. 

 Söderby driftplats som styrs av ett ställverk av typ 59 slopas och sträckan införlivas i 

befintlig linjeblockering Tumba-Garnudden. 

 I samband med att signalställverket i Söderby slopas skall även EBICOS-systemet i TLC 

Stockholm uppdateras. 

 Reläkur 21 och skåp 22 slopas och rivs. 

 In- och utfartssignaler (21, 72, 51,42, 41, 52,71 och 22) slopas och demonteras.  

 Tumbas in- och utfartsignaler flyttas från ca km 24+625-24+795 till ca km 23+788-23+900, 

se Bilaga 1.   

 Två nya blockposter anläggs mellan Tumba och Garnudden, se Bilaga 1.  

 In- och utfartsignalerna i Tumba vid km 24+625-km24+795 görs om till blocksignaler.  

 4 isärdragna blockssignaler anläggs vid ca km 25+781-25+897 enligt Bilaga 1.    
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 Befintligt teknikhus kan återanvänds som ny kiosk om projektet bedömer att det är 

ekonomiskt fördelaktigt. Dock behöver utrymme frigöras under tiden som signalställverket 

fortfarande är i drift och en byggnadsteknisk tillståndsbedömning behöver erfordras för att 

klargöra upprustningsbehovet.    

 Samtliga orienteringstavlor (O-tavlor) och vägkorsningsförsignaler (Vf-signaler) tillhörande 

Vattravägen skall demonteras. 

 Samtliga ATC-baliser och isolerskarvar tillhörande de slopade huvudsignalerna i Söderby 

skall demonteras. 

 Spårledningarna mellan Tumba och Garnudden anpassas och justeras enligt Bilaga 1- 

Linjeplan Tumba Garnudden 

 Slopningen medför ändringar i: 

o Tumba signalställverk (ställverk 65). ATC stativ justeras. 

o Garnudden signalställverk (ställverk 85). Omgenerering, två vägskyddsutdelar slopas 

liksom två utdelar för så kallad "tågankomst" till signalställverket i Söderby. 

Dessutom skall ett nytt lokalt manöversystem (MAN900 PC) installeras i samband 

med ibruktagningen av det nya ställverksprogrammet (motivet är att det saknas 

reservdelar till det befintliga). 

 Förutom ändringarna i Tumba signalställverk och i Garnudden, skall även linjeanläggningen 

för sträckan Tumba-Garnudden (huvudnummer 1391) omprojekteras signaltekniskt. I denna 

ändring ingår bland annat de nya mellanblocksignalerna, samt att bibehålla 

tågankomstsignaleringen mot Tumba (TANK Tu) respektive mot Garnudden (TC Gau och T1 

Gau). 

 Befintliga sugtransformatorer (enligt BIS finns de vid km 25+932 respektive vid km 26+052) 

flyttas eftersom de kommer i konflikt med det nya mellanblocket, se Bilaga 1.  

 Lågspänningscentral vid signalställverket ersätts med ny. 

 Anläggning av ny väg med anslutning till KP-Andersons väg i norr samt Möllevägen i syd 

som möjliggör dubbla körbanor samt GC väg. (motsvarar ca 5000m2) 

 Två cirkulationsplatser för att säkrare ansluta ny infrastruktur(väg) med gammal. 

 Tunnelkonstruktion med dubbla körbanor samt en höjdskild GC-väg som uppskattningsvis 

ihop motsvarar en minsta bredd på 10m, uppskattad tunnellängd bör vara ca 60m, nominell 

minsta fri höjd 4,5m. (motsvarar ca 2700 m3). 

 Slopning av befintlig gångtunnel (Anl/Knr: 3500-60-1 i BaTMan) som förbinder Vattravägen 

med KP Andersons väg ca 80m öster om befintlig plankorsning. 

5.5.3 Tidplan 

Tidplan för utförande entreprenad UA2a 

Framtagande av AKJ – ca 3-6 månader 

Upphandling/Projektering – ca 4-10 månader 

Projekteringstid (Bygghandling) – ca 6-9 månader 

Geotekniska undersökningar- ca 6-8 månader 

Upphandling av entreprenad – ca 6-8 månader 

Byggtid – ca 18-24 månader 

Framtagande av förvaltningsdata- 2-6 månader 

Totalt – Ca 45-71 månader (beräknat på max och min uppskattning med avsteg från att vissa 

aktiviteter kan ske parallellt) 
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Uppskattad tidplan har inte tagit med i beräkning för eventuell tidsåtgång vid kommunalt samråd i 

samband med planläggningsprocess. 

5.5.4 Trafikpåverkande/driftpåverkande – under byggnationstiden 

Under ombyggnationen kommer linjesträckan inte vara tillgänglig för järnvägstrafik under den tid 

som är nödvändig när strail demonteras och materialbyte sker, när ställverket slopas och 

mellanblocksignaler monteras samt när omgenerering av angränsande signalställverk sker i samband 

med att befintlig plankorsning slopas. I övrigt kommer järnvägstrafiken att påverkas i större 

omfattning vid grävarbeten i nära anslutning samt under banan. Då denna lösning kräver förankring 

av tunnelkonstruktionen kommer järnvägstrafiken att påverkas vid spontning samt förstärkning av 

bankroppen. Befintlig plankorsning kan hållas öppen tills ny lösning är på plats med undantag för 

vissa avstängningar. 

 

5.5.5 Konsekvens och förväntad effekt 

Följande effekter förväntas vid val av UA3: 

- Förbindelsen mellan bebyggelsen på båda sidor om spåren förbättras. 

- De säkerhetsrisker som är kopplade till den nuvarande anläggningen elimineras för både 

fotgängare och vägtrafikanter. 

- Störningsrisken på banan försvinner (driftstörningar i Söderby ställverk, krånglande bommar, 

vägskyddssignaler etc.). 

- Ett stort underhållskrävande objekt tas bort från järnvägen. 

 

Följande konsekvenser förväntas vid val av UA3: 

- Privat mark behöver tas i anspråk för att möjliggöra lösningsförslaget. 

- Pga instabila och mättade jordarter tillkommer höga kostnader för att förankra 

tunnelkonstruktionen. 

- Höga kostnader samt förlängd tid till byggstart pga krav på omfattande geotekniska 

undersökningar. 

- Pga intilliggande grustäkt kan markföroreningar förekomma. 

- Hög underhållskostnad tillkommer i form av pumpning av vattenmassor som tränger in i 

konstruktionen. 

- Längre byggtid och hög påverkan för boende samt trafik i området. 

5.5.6 Ekonomi 

Kostnad UA 3 

Projektadministration: 
Planläggning, Bygghandling, Samordning av projekt, 
Upphandling av entreprenad 

7 392 500 

Projektering: 
Genomförande av planläggningsarbete, Bygghandling 
(inkl. teknisk säkerhetsstyrning), Komplettering av 

24 827 000 



   

 FUNKTIONSUTREDNING 32 (37) 

  

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org.) Dokumentdatum Version 

Sacirovic Selma, UHju  

Mihalakis Alexander, UHju 
2016-11-30 Remissversion 

Fastställt av (Efternamn, Förnamn, org.) Ärendenummer/Diarienummer Ev projektnummer 

Nilsson Kent, UHju  TRV 2016/94831 [Projektnummer] 
Dokumenttitel 

Funktionsutredning – Planskild korsning Vattravägen, Botkyrka kommun 
 

utredning samt projektering under byggskede. 

Markarbete-Järnväg: 
Jordschakt ca 11 100m3, Grundförstärkning av ramp 
samt vägport, Rondeller, Stödmurar samt grävning och 
spontning. 

80 365 000 

Byggnadsverk: 
60m vägport inkl körbana samt GC, räcker och belysning, 
Pumpstation, Provisorisk järnvägsbro samt 2st ramper 

55 140 000 

BEST- Bana: 
Rivning av isolskarvar samt strailplattor samt spår, 
Spårbyggnation inkl nya passbitar, Nya isolerskarvar, 
Återställning av bankropp. 

1 723 000 

BEST-EL: 
KTL-stolpar inkl fundament, Kontaktledningssystem, 
Jordning samt hjälpkraft, Hjälpkraft 

124 000 

BEST- Signal: 
Rivning av befintlig vägskyddsanläggning samt signaler, 
Montering av huvudljussignaler, Baliser, 
Spårledningssystem, Signalkabel, Ny kiosk/stativ, 
Omgenerering av signalställverk. 

12 810 000 

BEST-Tele 
Kabelarbeten 

134 000 

Överlämnande & Avslut: 
Slut-och ibruktagandebesiktningar samt leverans av 
förvaltningshandlingar. 

1 533 000 

Generella osäkerheter: 
Lokalt marknadsläge, resurser 

15 119 000 

Totalt 199 167 500 

 

Inga kostnader för eventuell lösen av privata fastigheter, geotekniska undersökningar eller kostnader 

förknippade med tågoperatörernas ersättning vid tågavstängningar är medtagna i uträkningen.  

Kostnader som redovisas i utredningsskede är ej definitiva och bör ses som uppskattningar. Justering 

av kostnad samt priser för samtliga utredningsalternativ sker i samband med detaljprojektering.  

Vänligen se följande bilagor för fullständig redovisning av ekonomisk uträkning: 

Bilaga 11-UA3 Tunnel, kalkylbeskrivning. 

Bilaga 12-UA3 Tunnel, kalkylsammanställning 
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6 Kostnadskalkyl 
Tabell 3 Sammanställning av kalkyler för respektive utredningsalternativ.  

Alternativ 

 

Entreprenadkostnad, 
block 4-8 

Total kostnad inkl. generella 
osäkerheter  

Kommentar 

JA 0 0  

UA1 31 664 000 44 851 000  

UA2a 111 686 000 151 156 000 – Inkluderar ej geotekniska undersökningar samt 

lösen av privata fastigheter. 

UA2b 121 790 000  159 183 000 – Inkluderar ej geotekniska undersökningar samt 

lösen av privata fastigheter. 

UA3 150 296 000 199 167 500 – Inkluderar ej geotekniska undersökningar samt 

lösen av privata fastigheter. 

 

Kostnader som redovisas i utredningsskede är ej definitiva och bör ses som uppskattningar. Justering 

av kostnad samt priser för samtliga utredningsalternativ sker i samband med detaljprojektering.  

 

7 Riskanalys för anläggningens livscykel 
 

Redovisning av identifierade risker för tredje person i framtagna utredningsalternativ redovisas enligt 

mall i följande bilagor: 

Bilaga 2-Riskanalys Vattravägen UA1 

Bilaga 3-Riskanalys Vattravägen UA2 

Bilaga 4-Riskanalys Vattravägen UA3 

 

Sammanställning av identifierade risker: 

 

UA1 

Säkerhet: Invant beteende utgör risk för spårspring som kan åtgärdas igenom högt stängsel vid 

slopning av befintlig plankorsning, ytterligare förstärkning kan göras i form av vegetationshinder 

innan stängsel. 

 

Mark: Höga vattenmassor bidrar till minskad markstabilitet vilket kan utgöra risk för tillkommande 

konstruktion, åtgärdas förslagsvis via geotekniska undersökningar innan byggstart.   
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Spår: Minskad markstabilitet pga hög vattennivå kan ha påverkat banunderbyggnadens standard. 

 

 

UA2 

Säkerhet: Invant beteende utgör risk för spårspring som kan åtgärdas igenom högt stängsel vid 

slopning av befintlig plankorsning, ytterligare förstärkning kan göras i form av vegetationshinder 

innan stängsel. 

 

Mark: Höga vattenmassor bidrar till minskad markstabilitet vilket kan utgöra risk för tillkommande 

konstruktion. Omfattande volymer av eventuellt tillkommande fyllnadsmassor ställer höga krav på 

markförstärkningar samt tillkomna stödmurars förankring. Omfattande geotekniska undersökningar 

förespråkas innan byggstart. 

 

Spår: Minskad markstabilitet pga hög vattennivå kan redan i dagsläget ha påverkat 

banunderbyggnadens standard. Vandrande massor pga ökat tryck på instabila och vattenmättade 

jordarter kan utgöra risk för banunderbyggnadens stabilitet och bör undersökas via geotekniska 

undersökningar samt förstärkning av stödmurar. 

 

Buller: Risk för ökad trafik i området utgör en ökad risk för buller. 

 

Väg: Planerad T korsning efter tilltänkt bro med vägar i sluttning som ansluter till Möllevägen kan 

utgöra risk för personskada pga hindrad sikt. Korsningen bör förstärkas med STOPP- eller 

Väjningsplikt. 

 

UA3 

Säkerhet: Invant beteende utgör risk för spårspring som kan åtgärdas igenom högt stängsel vid 

slopning av befintlig plankorsning, ytterligare förstärkning kan göras i form av vegetationshinder 

innan stängsel. 

 

Mark: Höga vattenmassor bidrar till minskad markstabilitet vilket kan utgöra risk för inkrypande 

vattenmassor i tänkt tunnelkonstruktion vilket kan åtgärdas av pumpanordningar. Instabila jordarter 

med hög vattenmättnad ställer höga krav på markförstärkningar samt tillkomna stödmurars förankring. 

Omfattande geotekniska undersökningar förespråkas innan byggstart samt stabiliseringsåtgärder av 

intilliggande mark. 

 

Spår: Minskad markstabilitet pga hög vattennivå kan redan i dagsläget ha påverkat 

banunderbyggnadens standard vilket bör vidare undersökas igenom geotekniska undersökningar. 

 

Buller: Risk för ökad trafik i området utgör en ökad risk för buller. 
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8 Trafikverkets ställningstagande för 

Transportstyrelsens godkännandeprocess 
Funktionsutredarens bedömning är att samtliga utredningsalternativ kräver ett harmoniserat 

godkännande från Transportstyrelsen, se tabell nedan. 

Tabell 4 Beslutsunderlag för harmoniserade godkännande från Transportstyrelsen 

Alternativ Godkännande 
enligt TSD 

Nationellt 
godkännande 

Kommentar, ställningstagandet baseras 
på TDOK 2014:0071 

UA1 Ja Ja Justering av signal då plankorsningen är 

kopplad till ATC. 

TS-godkännande även för bro över järnväg 
UA2 Ja Ja Justering av signal då plankorsningen är 

kopplad till ATC. 

TS-godkännande även för bro över järnväg 
UA3 Ja Ja Justering av signal då plankorsningen är 

kopplad till ATC. 

Järnvägsbro – TSD Infra 
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9 Slutsats och val av alternativ 

9.1 Avfärdade alternativ  

Nollalternativ som innebär att ingen åtgärd utförs samt ett alternativ som hindrar framkomst för 

samtliga trafikslag har i tidigt skede avfärdats och därmed inte utretts. Det har framkommit i samråd 

med kommun och ansvarig beställare att alternativ som avser till att hindra framkomlighet för gående 

och cyklister mellan kommunerna samt till Uttranområdet utgör ett stort hinder i framkomlighet till 

friluftsområde och utgör därmed stor risk för uppklippt stängsel samt spårspring.   

UA3- 

En järnvägsbro med en vägtunnel i Vattravägens befintliga lägen har studerats övergripande och 

avfärdats pga dom risker som har identifierats. Vattennivån är mycket hög i området och schakt 

kommer troligtvis bli problematisk. Under byggperioden finns det stor risk för 

bottenuppluckring/bottenupptryckning och permanent grundvattensänkning kan komma att bli 

nödvändig. Tillstånd för vattenverksamhet krävs och en dagvattenpumpstation. Eftersom 

plankorsningen är inom ett vattenskyddsområde krävs dispens.   

9.2 Alternativjämförelse 

JA innebär att risker förenade med skada för tredje person kvarstår samt att kapacitetshämmande 

objekt kvarstår. 

UA1 löser de risker förenade med skada för tredje person och igenom slopning av plankorsningen tas 

även underhållskrävande samt kapacitetshämmande objekt bort. Alternativet avser dock att stänga ner 

befintlig vägpassage för biltrafik. 

UA2a innebär att en säker övergång i skilt plan skapas för gående, cyklister samt biltrafik men för att 

möjliggöra lösningen krävs stora investeringar samt att av kommun ägd mark tas i anspråk. Ökad 

biltrafik på Vattravägen kan bidra till ökat buller för boende i Uttranområdet. 

UA2b innebär att en säker övergång i skilt plan skapas för gående, cyklister samt biltrafik men för att 

möjliggöra utformning enligt UA2b krävs stora investeringar i markstabiliserande åtgärder, 

geotekniska undersökningar. Alternativet gör intrång på kommunal mark samt privat ägda fastigheter. 

Ökad biltrafik på Vattravägen kan bidra till ökat buller för boende i Uttranområdet. 

UA3 skapar en säker passage för gående, cyklister samt biltrafik i form av en tunnel. Hög 

grundvattennivå kräver omfattande markstabiliserande åtgärder samt geotekniska undersökningar 

vilket är tids- och kostnadsdrivande. UA3 har störst trafikpåverkan under byggtid för både väg- och 

järnvägstrafik. Inträngande vattenmassor utgör en ökad underhållskostnad för objektet. Ökad biltrafik 

på Vattravägen kan bidra till ökat buller för boende i Uttranområdet.  
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9.3 Remissynpunkter 

Inkomna projektspecifika remissynpunkter finns sammanställda i ”Bilaga 13- Remissynpunkter”. 

Bland inkomna remissynpunkter framfördes ytterligare åtgärder i signalanläggningen som kan 

samordnas med detta projekt för att minimera driftpåverkan. Föreslagna åtgärder avser i framtiden 

planerade åtgärder i befintligt ställverk för säkerställande av teknik samt signalåtgärder kopplat till 

kapacitetsbehovet på sträckan. Åtgärderna samt dess kostnad finns ej redovisade i denna utredning, 

förslagsvis kan beslutande kring dessa tas i beaktande under kommande AKJ-skede. 

9.4 Samlad bedömning och förordande av alternativ 

Utifrån beskrivna utredningsalternativ ovan bedöms UA1 vara det alternativ som på bästa sätt samt till 

lägst kostnad löser det primära behov som finns för minskad risk för personskada. Detta igenom att 

befintlig plankorsning slopas samt att en säkrare och mer attraktiv passage för gående och cyklar 

byggs planskilt. I alternativet slopas även kapacitetsstörande objekt på järnvägen med hög 

underhållskostnad.  

Alternativ UA1 hindrar dock för bilpassage över Vattravägen vilket i dagsläget används som en 

genväg mellan Salem och Tumba. UA2-3 gör det möjligt för fortsatt övergång i skilt plan för vägtrafik 

från Vattravägen till Söderby Gårdsväg, dessa alternativ är dock väldigt kostsamma och kräver 

omfattande förundersökningar.  

Södertörns Brandförsvarsförbund anser att befintlig infrastruktur är tillräcklig och utrycker därefter 

inget behov av ytterligare utryckningsvägar i området. Botkyrka kommun har även tidigare uttryckt att 

boende i Uttranområdet ställt sig negativt till ökad trafik på Vattravägen vilket ihop med avsaknad 

behov av utryckningsväg utgör omfattning samt kostnader redovisade för UA2-3 som omotiverade 

höga.   

Om det uppstår ett ökat behov av framkomlighet för vägfordon mellan kommunerna via Vattravägen 

kan dock UA2a ses som en kompletterande åtgärd som kräver kommunalt samråd. 

10 Det fortsatta arbetet 
Från denna utredning till förstudie och AKJ skall rapporten i sin helhet med bilagor göras tillgänglig 

för sammanhållande person för förstudie och AKJ. Information för dessa skeden inhämtas i huvudsak 

från  

- Avsnitt 9 med utvärderingsresultatet och val av huvudalternativ och eventuellt 

andrahandsalternativ om osäkerheter om genomförbarhet föreligger för fortsatt arbete.  

- Avsnitt 6 Kostnadskalkyl med bilaga underlagskalkyl för rekommenderat utredningsalternativ. 

- Avsnitt 7 Riskbedömning med bilaga riskbedömning 

- Avsnitt 5 Tidplan från valt utredningsalternativ 

 

Bilagorna ska kompletteras i följande steg som en del i fortsatt utredningsarbete.  
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Emmatora Alfin
Gatu- och trafikingenjör

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Utredning gång- och cykelväg med bron över järnvägen vid
Mölle

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott har tagit del av utredningen om att anlägga en gång-
och cykelväg med bro över järnvägen vid Mölle.

Ärendet
Ärendet behandlades i kommunstyrelsens tekniska utskott 2016-02-24 och beskrivs i
tjänsteskrivelse daterad 2016-02-03. Anders Klerkefors, Rönningepartiet, yrkar i motionen
om en utredning avseende möjligheterna att anlägga en gång- och cykelväg med bro över
järnvägen vid Mosshagestigen och Möllevägen, samt till vilka kostnader.

Ärendet togs upp i kommunfullmäktige 2016-04-28 med beslut om att bifalla motionen
samt att understryka att beslutet avser att göra en översiktlig bedömning av
förutsättningarna för ett eventuellt projekt.

Bedömning av förutsättningarna för utbyggnad av gång- och cykelväg med bro

Huvudspåret för anläggandet av en gång- och cykelbro ligger inom uppdrag för
exploatören om projekt Söderby Gärde, beläget väster om Mossehagen. Diskussion förs
för närvarande med exploatören.

Gatuenheten bedömer att utbyggnad av en gång- och cykelbro, samt anslutande gång-
och cykelväg, över järnvägsspåret från Mosshagestigen till Möllevägen skulle innebära ett
omfattande projekt till en betydande kostnad. Geotekniska förhållanden behöver utredas
och en dialog med Trafikverket föras. Utöver projektering och byggnation tillkommer drift
och underhåll av vägen.

Den tänkta gång- och cykelvägen kommer att sträcka sig över flera fastigheter med olika
fastighetsägare. Mosshagestigen, Mosshagen 1, ägs av Bostadsrättsföreningen
Mosshagestigen. Salems kommun är markägare av fastighet Salem 5:3, mellan
Mosshagestigen och järnvägsspåret, samt Salem 7:1, Möllevägen. Järnvägsspåret ägs av
Trafikverket.

Mosshagestigen är en ca 6 meter bred dubbelriktad väg med tvärgående
parkeringsplatser längs med en del av vägens östra sida. Gångväg om ca 2 meter finns
tillgänglig längs med vägens västra sida. En mindre grusad gångväg finns även öster om
p-platserna. För anslutning till en eventuell gång- och cykelbro behöver en cykelväg

D
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anläggas utmed Mosshagestigen. Söderut närmast järnvägen avslutas Mosshagestigen
med en vändplan och en parkeringsyta. Anslutningen norrut till befintlig gc-väg längs med
Söderby Gårds väg norra sida bör även utredas och säkerställas. Övergångsstället på
Söderby Gårds väg bör ses över för att öka tillgängligheten för gående och cyklister från
Söderby Park och Tumba.

Anslutning över järnvägen skulle kräva en eventuell förstärkning, breddning samt höjning
av Möllevägen. Från anslutningen till Möllevägen vidare till Möllebadet föreslås även en
separat gc-väg anläggas.

Finansiering
En kostnadsutredning för hela projektet innefattar kostnader för utredning av
markförhållanden och väghållaransvar, projektering och utbyggnad av gång- och
cykelvägar och gång- och cykelbro.

Gatuenheten har gjort en grov kostnadsuppskattning för enbart gång- och cykelbro till ca
15-25 Mkr. Övriga åtgärder inom projektet som kan tillkomma är gång- och cykelväg
mellan Järpstigen/Söderby Gärde och Mosshagen samt att tillskapa en cykelparkering vid
Möllebadet.

Per- Johan Hurtig
Gatuchef

Emmatora Alfin
Gatu- och trafikingenjör

Bilagor

1. Motion Gång- och cykelväg med bro över järnvägen vid Mölle, Anders Klerkefors, RP
2. KF § 21, 2016-04-28 Svar på motion - Gång och cykelväg med bro över järnvägen vid

Mölle

Delges

Gatu- och trafikingenjör

Arkiv

D
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Kommunstyrelsen

Nr. 15

§ XX KS/2022:239

Samarbetsavtal 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.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat 2022-08-31.

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).

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Sonia Khan
Exploateringsingenjör

Kommunstyrelsen

Samarbetsavtal för Söderby Gärde

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).

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.
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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
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Kommunstyrelsen

Nr. 16

§ XX KS/2022:346

Ny biblioteksplan för Salems kommun

I bibliotekslagen (SFS 2013:801) anges att kommuner och landsting ska anta en politiskt
beslutad biblioteksplan. Biblioteket har upprättat förslag till plan som ska gälla för all
biblioteksverksamhet i kommunen.

Förslaget till ny biblioteksplan beskriver hur Salems kommun arbetar med biblioteksfrågor
samt vilken inriktning verksamheten har. Planen ersätter den föregående biblioteksplanen
från 2008.

Biblioteksplan har tagits fram av kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete med barn- och
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2022-05-12 § 25 att föreslå kommunfullmäktige anta
förslag till ny biblioteksplan för Salems kommun 2022-2027 i enlighet med kultur- och
fritidsförvaltningens förslag. Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från kultur- och
fritidsförvaltningen daterat 2022-05-12.

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag till ny biblioteksplan för Salems

kommun 2022-2027 i enlighet med kultur- och fritidsförvaltningens förslag.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Iréne Kulneff
Bibliotekschef

Kultur- och fritidsnämnden

Ny biblioteksplan för Salems kommun

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med kultur- och fritidsförvaltningens

förslag till ny biblioteksplan för Salems kommun 2022-2027

Sammanfattning av ärendet
I bibliotekslagen (SFS 2013:801) anges att kommuner och landsting ska anta en politiskt

beslutad biblioteksplan. Planen ska gälla för all biblioteksverksamhet i kommunen.

Förslaget till ny biblioteksplan beskriver hur Salems kommun arbetar med biblioteksfrågor

samt vilken inriktning verksamheten har. Planen ersätter den föregående biblioteksplanen

från 2008.

Biblioteksplanen har tagits fram i samarbete med Barn och utbildningsförvaltningen och

Socialförvaltningen.

Biblioteksplanen innehåller åtta arbetsområden där inriktning, verksamhet och

samarbete beskrivs.

● Medieplanering

● Det digitala biblioteket

● Digital delaktighet och digitala tjänster

● Samverkan mellan folkbiblioteket, skolorna och förskolorna

● Tillgänglighet

● Olika språk

● Programverksamhet

● Bibliotekssamarbeten

Biblioteksplanen innehåller också en sammanfattning av bibliotekslagen, styrdokument

som verksamheten kan kopplas till och vilka de prioriterade grupper är.
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Kultur- och fritidsförvaltningen lämnar förslag till ny plan i  bifogad bilaga.

Barn- och utbildningsnämnden behandlar biblioteksplanen på sitt sammanträde 7 juni.

Finansiering

Förslaget till ny biblioteksplan sker inom befintlig ram.

Rolf Johanson
Kultur- och fritidschef

Iréne Kulneff
Bibliotekschef

Bilagor

Biblioteksplan för salems kommun 2022-2027
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Inledning

I bibliotekslagen (SFS 2013:801) anges att kommuner och landsting ska anta en politiskt
beslutad biblioteksplan. Planen ska gälla för all biblioteksverksamhet i kommunen.

Utformningen av planen bestäms till stor del av kommunerna själva och ska på ett konkret
sätt ligga till grund för bibliotekens inriktning och utveckling. Planen beskriver hur Salems
kommun arbetar med biblioteksfrågor samt vilken riktning verksamheten och dess utveckling
ska ha fram till 2027. Planen ersätter den föregående biblioteksplanen från 2008.

En antagen biblioteksplan är ofta ett krav för att få externa projektmedel till
biblioteksverksamhet och läsfrämjande verksamhet. En biblioteksplan ger också
förutsättningar och främjar samverkan inom kommunen utifrån förståelse för bibliotekens
uppdrag och inriktning.
Biblioteksplanen i Salem har tagits fram i samverkan med Barn- och utbildningsförvaltningen
och Socialförvaltningen.

I Salems kommun är det Kultur och fritidsnämnden som ansvarar för
folkbiblioteksverksamheten och Barn- och utbildningsnämnden för
skolbiblioteksverksamheten.

Salems kommun
I Salems kommun, en kommun med rötter från 1100-talet, bor cirka 17 000 invånare. Salem
är en medelstor svensk kommun, men en av de minsta kommunerna i Storstockholm sett till
antalet invånare.
Kommunens värdeord är samarbete, tillgänglighet, engagemang och nytänkande.

Biblioteksplan för Salems kommun 2022-2027
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Folkbiblioteket
Salems bibliotek invigdes 1971 och är beläget i Salems centrum. Biblioteket är öppet 38
timmar i veckan och dessutom 1 timme extra varje vecka enbart för förskolor.

Bibliotekets vision är att vara ett välkomnande bibliotek som är öppet och tillgängligt för alla.
Särskilt prioriterade grupper är barn, unga, äldre, personer med funktionsnedsättning,
personer med annat modersmål än svenska samt de nationella minoritetsspråken.
Biblioteket ska vara ett centrum för

● Litteratur, läsning och läsfrämjande
● Kulturupplevelser och gemenskap
● Demokrati, utbildning och information

Biblioteket ska samarbeta med andra förvaltningar och föreningar i Salem.
Personalen är en viktig resurs och för närvarande har biblioteket 5,75 bibliotekarietjänster.

Skolbiblioteken
Salem har en gymnasieskola, Rönninge gymnasium, med ett gymnasiebibliotek med
fackutbildad bibliotekarie på heltid. På de fyra kommunala skolorna och de tre privata
skolorna finns inga fackutbildade bibliotekarier och skolbibliotek av varierande omfattning
och standard.

Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska elever ha tillgång till skolbibliotek och rektor på
varje skola ansvarar för skolbiblioteken.

Styrdokument
Dokument/manifest och/eller lagar som biblioteksverksamheten kan kopplas till är:

Bibliotekslagen (SFS 2013:801)
FNs barnkonvention
Skollagen (2010:800)
Unescos folkbiblioteksmanifest
Salems kommuns vision och övergripande mål
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan

Biblioteksplan för Salems kommun 2022-2027
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Bibliotekslagen
Bibliotekslagen (2013:801) i korthet:
Varje kommun ska ha ett folkbibliotek och kommuner ska anta biblioteksplaner för sin
verksamhet på biblioteksområdet.

Biblioteken ska enligt bibliotekslagen:
● Verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till

kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
● Främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och

forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.
● Uppmärksamma personer med funktionsnedsättning.
● Ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har

annat modersmål än svenska.
● Vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov, följande aspekter är

viktiga:
○ Medier och tjänster präglas av allsidighet och kvalitet.
○ Läsning och tillgång till litteratur.
○ Informationsteknik för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i

kulturlivet.
○ Främja barns och ungdomars språkutveckling och stimulera till läsning.

● Lån är fria från avgifter.

Inriktning och arbetsområden
Biblioteksplanen innehåller åtta arbetsområden där inriktning och verksamhet beskrivs.

1 Medieplanering
Bibliotekets mål är att erbjuda ett varierat och aktuellt bestånd där både den populära och
smalare litteraturen ska få utrymme. Mediabeståndet ska ständigt förnyas och kompletteras
och brukarna ska kunna påverka genom att lämna inköpsförslag. Biblioteket ska erbjuda
olika mediatyper tryckta böcker och tidningar/tidskrifter men även digitala medier.
Särskild vikt ska läggas vid att köpa in barnlitteratur som kan stimulera barns
språkutveckling och läsning. Inköpsför
Biblioteket ska ansvara för att lokalt utgiven litteratur om Salem köps in och införlivas i
samlingarna.
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2 Det digitala biblioteket
Via bibliotekets webbplats ska besökaren kunna låna e-böcker, e-ljudböcker och
strömmande filmer dygnet runt. Här finns också möjlighet att söka efter, låna om, reservera
media och ansöka om bibliotekskort. På Salems biblioteks webbsida ska invånarna få aktuell
information om biblioteket, programinformation och läsinspiration.

Bibliotekets webbplats ska vara tillgänglig och anpassad för användare med
funktionsnedsättning. Webbplatsen ska vara möjlig att använda via både dator och
mobiltelefon. Via Google Translate ska webbplatsen kunna översättas till olika språk.

Biblioteket ska i sina sociala medier inspirera till läsning och ge aktuell information om vad
som händer på biblioteket.

3 Digital delaktighet och digitala tjänster
Bibliotekets roll i ett demokratiskt samhälle är att erbjuda alla invånare möjlighet att fritt ta del
av information, delta i samhällsdebatten, uppleva kultur och söka kunskap. När en allt större
del av samhällets information enbart finns tillgänglig digitalt måste biblioteket anpassa och
utveckla sin verksamhet för att möta nya behov.

Ökad digitalisering i samhället ställer krav på kommunerna att ge medborgarna möjlighet att
utveckla sin digitala kompetens. Salems biblioteks arbete med att fler ska bli delaktiga i det
digitala samhället sker i det dagliga arbetet i låne- och informationsdisk, där personalen
hjälper till med tekniska, digitala frågor, problem gällande smartphones, datorer, surfplattor
och utskrifter.
Inriktning:

● Biblioteket ska erbjuda besökare att kostnadsfritt få använda datorer.
● Biblioteket ska erbjuda besökare möjlighet att använda wifi-nät.
● Biblioteket ska erbjuda service med utskrifter, kopiering och scanning (mot en avgift).
● Biblioteket ska samarbeta med SeniorNet Salem och erbjuda program och workshop

för att överbrygga digitalt utanförskap.
● Biblioteket ska kunna handleda och visa hur man söker information på kommunens

eller andra myndigheters webbsidor.
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4 Samverkan mellan folkbiblioteket, förskolorna och skolorna
Barn och unga är en prioriterad grupp i bibliotekslagen och i Kultur- och fritidsnämndens mål
för biblioteket. En av bibliotekets främsta uppgifter är att stimulera barns och ungas
språkutveckling och läsning. Biblioteket har ett omfattande samarbete med BVC
(barnavårdscentralen), förskolorna och skolorna i Salem.

Inriktning för samarbetet:
● Nyfödda barn får en bok av biblioteket genom att BVC delar ut ett gåvokort från

biblioteket och information om språkutveckling.
● Biblioteket har träffar på Öppna förskolan i samarbete med BVC om vikten av läsning

och språkutveckling.
● Biblioteket har extra öppet för förskolor en gång i veckan, förskoletimmen.
● Förskolor får komma och låna media på biblioteket och eller få depositioner till

förskolan.
● Biblioteket stöttar förskolebiblioteken genom utlåning av media.
● Biblioteket medverkar på föräldramöten/personalmöten på förskolor digitalt eller på

plats.
● På förskolorna finns ett nätverk bestående av personal och barn som samarbetar

med folkbiblioteket när det gäller barnlitteratur och boktips både digitalt och fysiskt.
● Alla förskoleklasser bjuds in till biblioteket på visning och barnen har också möjlighet

att skaffa ett bibliotekskort med målsmans tillåtelse.
● Alla i årskurs 2, 4, 7, 8 bjuds in till biblioteket på boktips/visningar/samarbete med

biblioteket. Besök på biblioteket eller digitalt.
● Salemskolan, grundsärskolan bjuds in till visningar och tips om böcker.
● Biblioteket anordnar minst ett läsprojekt (författarbesök, sommarboken, bokjuryn,

lästävling) varje läsår för mellanstadieåldern.
● Biblioteket hjälper till med att anordna läsgrupper för skolklasser.
● Skolklasser får komma på besök till biblioteket och låna böcker.
● Fritidshemmen får komma på besök till biblioteket och låna eller få depositioner av

media till fritidshemmen.

Inriktningen för samarbetet med skolor och förskolor har tagits fram i samarbete med Barn-
och utbildningsförvaltningen.
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5 Tillgänglighet
Enligt bibliotekslagen (§ 4) är personer med funktionsnedsättning en prioriterad grupp och
biblioteket ska erbjuda anpassad litteratur och tekniska hjälpmedel. Alla ska ha möjlighet att
läsa på sina villkor.
Inriktning:

● Biblioteket erbjuder olika slags tillgängliga medier.
● Biblioteket ska erbjuda och ansluta vuxna och barn till tjänsten Legimus (egen

nedladdning via Myndigheten för tillgängliga medier, MTM)
● Biblioteket ska erbjuda talböcker och ladda ner Daisy-skivor vid behov och låna ut

Daisy-spelare. (Daisy är en förkortning av digitalt anpassat informationssystem och är
en öppen, internationellt etablerad standard som Myndigheten för tillgängliga medier
använder)

● Biblioteket ska erbjuda tjänsten Boken kommer för låntagare med
funktionsnedsättning som inte har möjlighet att själva besöka biblioteket.

● Biblioteket erbjuder äldreboenden och andra gruppbostäder i Salem depositioner av
böcker och ljudböcker.

● Biblioteket erbjuder temalådor för utlån till boenden. (Temalådor innehåller böcker,
bilder, föremål i olika teman och är tänkta för samtal mellan personal och boenden)

Biblioteket ska fortsätta sitt samarbete med socialförvaltningen tillsammans med
anhörigkonsulenten, boenden och verksamheter för särskilda grupper i kommunen.
Dessutom ska biblioteket samarbeta med föreningar som i huvudsak vänder sig till äldre,
exempelvis SeniorNet, PRO, SPF.

Äldreboende och andra gruppboende ska utse en kontaktperson som håller i kontakten med
biblioteket.
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6 Olika språk
Personer med annat modersmål är en prioriterad grupp i bibliotekslagen och biblioteket ska
erbjuda media på andra språk än svenska. Särskild hänsyn ska tas till de nationella
minoritetsspråken finska, romani chib, meänkieli, samiska och jiddisch.

Inriktning:
● Biblioteket ska samarbeta med SFI-utbildningen och erbjuda besök på biblioteket.
● Biblioteket ska samarbeta med modersmålsenheten och erbjuda litteratur för barn på

språk som modersmålsenheten erbjuder.
● Biblioteket köper i möjligaste mån in litteratur på inköpsförslag från

modersmålsenheten för barn och unga.
● Modersmålslärare ska kunna boka in besök på biblioteket och få information om

biblioteket.
● Biblioteket ska anordna språkcaféer i samarbete med föreningar/privatpersoner.
● Biblioteket ska ha litteratur på de nationella minoritetsspråken finska, romani chib,

meänkieli, samiska och jiddisch, både för barn och vuxna.
● Biblioteket ska uppmärksamma de nationella minoriteterna genom till exempel

skyltningar.

7 Programverksamhet
Biblioteket ska vara en plats där besökare kan mötas och delta i olika kulturella
arrangemang.

Inriktning:
● Biblioteket ska sträva efter att anordna program som lyfter fram läsning och litteratur

som bokcirklar, bokfika, boklunch och författarbesök.
● Biblioteket ska prioritera program för barn och unga som exempelvis program på

loven.
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8 Bibliotekssamarbeten
Biblioteket har ett samarbete med biblioteken i Södertälje, Nynäshamn och Nykvarn.
Samarbetet är ett ekonomiskt och serversamarbete kring bibliotekskatalogen och
bibliotekssystemet Book-IT och den nationella katalogen Libris.

Biblioteket i Salem har ett samarbete med Regionbiblioteket i Stockholm gällande utbildning,
regionala biblioteksträffar och samverkansprojekt.
Inriktning:

● Om möjligt fortsätta med serversamarbetet och den gemensamma
bibliotekskatalogen.

● Delta i samverkansprojekt i regionen Regionbiblioteket.

Barnkonventionen

Biblioteket ska i inriktning-och verksamhetsområden i möjligaste mån prioritera barn och
unga. Barnkonventionen är ett styrdokument som ska användas och barnperspektivet
beaktas exempelvis när det gäller mediainköp, programverksamhet och samarbete med
andra förvaltningar.

Uppföljning
Biblioteksplanen ska årligen följas upp i Kultur- och fritidsförvaltningens samt Barn- och
utbildningsförvaltningens verksamhetsberättelser.

Barn- och utbildningsförvaltningen följer också upp samarbetet med Salems
kommunbibliotek i samband med chefsmöten för rektorer och biträdande rektorer, samt vid
kommungemensamma nätverksträffar för lärare.

Biblioteksplan för Salems kommun 2022-2027
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Kommunstyrelsen

Nr. 17

§ XX KS/2022:251

Salems tekniska standard

Salems kommuns digitaliseringsgrupp har haft ett uppdrag att ta fram en teknisk standard till
stöd för framtida IT-upphandlingar för att säkerställa effektivitet gällande funktion, kostnad
och säkerhet.

Som lösning på detta uppdrag har två dokument tagits fram:

● Tekniska krav vi upphandling

● Tekniska krav bilaga

Dokumentet ”Tekniska krav vi upphandling” beskriver kommunens infrastruktur översiktligt
inom ett antal olika områden, för att ge stöd i hur man bör tänka vid upphandling.

Dokumentet ”Tekniska krav bilaga” är en listning av krav som kan ställas inom varje område,
beroende på vilken typ av system som upphandlas.

Viktigt att notera är att dessa dokument är levande och uppdateras över tid.

Ansvaret för att uppdatera dokumenten ligger hos IT-chefen.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat 2022-05-23.

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att dokumenten gällande Salems tekniska

standard skall vara styrande och beaktas vid nya upphandlingar av

IT-system och applikationer.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelsens förvaltning
Michael Bornfalk
IT-chef

Kommunstyrelsen

Salems tekniska standard

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att dokumenten gällande Salems tekniska standard skall vara
styrande och beaktas vid nya upphandlingar av IT-system och applikationer.

Sammanfattning av ärendet
Salems kommuns digitaliseringsgrupp har haft ett uppdrag att ta fram en teknisk standard
till stöd för framtida IT-upphandlingar för att säkerställa effektivitet gällande funktion,
kostnad och säkerhet.

Som lösning på detta uppdrag har två dokument tagits fram:

● Tekniska krav vi upphandling

● Tekniska krav bilaga

Dokumentet ”Tekniska krav vi upphandling” beskriver kommunens infrastruktur
översiktligt inom ett antal olika områden, för att ge stöd i hur man bör tänka vid
upphandling.

Dokumentet ”Tekniska krav bilaga” är en listning av krav som kan ställas inom varje
område, beroende på vilken typ av system som upphandlas.

Viktigt att notera är att dessa dokument är levande och uppdateras över tid.

Ansvaret för att uppdatera dokumenten ligger hos IT-chefen.

Ärendet
Tjänstemän i kommunen ansåg att det var otydligt och svårt vid kravställning gällande
upphandling av IT-system. Det innebar att man ofta helt hamnade i leverantörens händer,
vilket i flera fall medförde att systemen i efterhand behövde anpassning för att fungera
fullt ut, med extra kostnader som följd.

Under 2021 tog KSAU ett beslut om att Salems kommun behöver sätta en teknisk
standard för att säkerställa att framtidens tekniska infrastruktur ska fungera effektivt och
att inte speciallösningar som låser in kommunen skapas. Den nya standarden skulle
beskriva vilka produkter vi valt att arbeta med samt vilka krav vi har på kommande system
för att fungera väl i den IT-miljö som etablerats i kommunen.

En bidragande effekt av att följa standarden skulle också vara att underlätta för framtida
digitalisering, samt att säkerställa att extrakostnader för anpassningar i efterhand kan
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undvikas i de flesta fall.

Uppdraget att ta fram den tekniska standarden för Salems kommun lades på
digitaliseringsgruppen.

Finansiering
Uppdraget har hanterats i linjearbetet och inte bidragit till några extra kostnader.

Mats Bergström
Kommundirektör

Michael Bornfalk
IT-chef

Bilagor

Tekniska krav vid upphandling
Tekniska krav bilaga

Delges

Kommunstyrelsen
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Tekniska krav vid upphandling

Detta dokument är tänkt som en vägledning vid upphandling av IT-system för att
få med rätt teknisk kravställning i ett tidigt skede. Dokumentet ska ses som ett
komplement och ersätter inte IT-enhetens delaktighet i dessa upphandlingar.

Bifogat detta dokument finns ett kalkylblad (Tekniska krav bilaga), med exempel
på krav utifrån informationen i detta dokument.

1. Drift
Enligt kommunens IT-policy/strategi ska vi i första hand anskaffa IT-system som
tjänster. Tjänsten ska driftas som helhet av leverantör med fördel som en
molntjänst, så länge regulatoriska krav följs och tredjelandsöverföringar ej
existerar.

I de fall detta inte är möjligt så måste systemet kunna installeras i kommunens
driftmiljö där krav på kompatibilitet med Windows Server 2012 och senare
föreligger. Databashantering sker via MS SQL.

Viktigt är också att få med rätt krav på servicenivåer, för drift och support,
beroende på hur systemet klassas.

2. Webläsare
Om systemet är webbaserat skall det fungera med Google Chrome och Microsoft
Edge, samt bör vara responsivt anpassat till webläsare på mobila enheter i de fall
mobila enheter ska nyttjas.

3. Samarbetsplattform och dokumenthantering
Salems kommun använder Google Workspace som samarbets- och
dokumenthanteringsplattform. Detta innebär att systemet, om externa dokument
hanteras, måste vara kompatibelt med Googlestandard, alternativt LibreOffice.

Gällande e-postkommunikation ska denna gå att integrera mot Google workspace
om sådant behov finns.

4. Autentisering och identitetshantering
För att säkerställa att vi i kommunen inte bygger upp olika användardatabaser och
identiteter ska man i första hand kräva att system klarar av AD-integration samt
säker inloggning.

Möjlighet till AD-integration för enkel identitetshantering är ett krav för att
säkerställa möjlighet till framtida “Single Sign On” i kommunen.

Om systemet hanterar känsliga uppgifter ska säker inloggning vara ett krav. Detta
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ska kunna uppfyllas via standarden SAML 2.0.

Kommunen använder Microsoft Identity Manager som identitetsdatabas och
Svensk e-identitet som leverantör för autentiseringslösningar.

5. Klienter

Om möjlighet finns, välj webbaserade system i första hand, då dessa på ett bättre
sätt kan hållas uppdaterade och enklare anpassas för bruk på olika typer av
enheter.

I de fall en applikation för ett system behöver installeras lokalt på kommunens
datorer, behöver dessa fungera i kommunens miljö som dagsläget består av
Windows 10 med Google Workspace alternativt Chromebooks om det gäller
elevsidan.

6. Integrationer

För att säkerställa effektivitet och möjligheter till automation ser vi att system ska
ha öppna API:er för att enkelt kunna integreras mot andra system.

Om systemet ska vara bidragande till kommunens e-tjänster måste man kravställa
att systemet kan integreras mot kommunens e-tjänsteplattform Open-E.

Kommunen planerar att upphandla en integrationsmotor under 2022 för att
underlätta systemintegrationer.

Michael Bornfalk
IT-Chef



Krav

Sida 1

Krav nr Krav
Kategori: 
Ska/Bör

Bedömnings-
värde

Beskrivning 
krävs

Uppfylls 
kravet? 
(Ja/Nej)

Anbudsgivarens beskrivning 
(obligatorisk om beskrivning krävs)

Uppfyllt 
Bör-krav

1.1 Drift och underhåll

1.1.1

Systemet ska levereras som en tjänst där leverantören har ett samlat ansvar för införande, drift, 
tillhandahållande, funktionalitet, support och vidareutveckling av systemet och samtliga kostnader för 
detta ska lämnas i Prisbilagan. Inga tillkommande kostnader för systemet kan åberopas av 
anbudsgivaren.  

1.1.2 Systemet ska ha en upptid (SLA) på minst 99,5%, 24 timmar, 365 dagar  

1.1.3
Det ska finnas en bemannad supportorganisation i enlighet med krav i underbilaga. Avtalsvillkor med 
underbilagor bifogas.   

1.1.4

Nyare versioner, rättningar, integrationer och uppgradering av Systemet ska vara testade och fungera 
hos Leverantören innan driftsättning sker hos Beställaren. Testdata ska skyddas och kontrolleras och 
får inte innehålla information som är känslig eller omfattas av sekretess. 

1.1.5
Data och konfigurationsinställningar ska bevaras vid oplanerade händelser så som avbrott och 
felrättningar så att det går att återskapa systemet som det var före händelsen. 

1.1.6 Leverantören skasäkerställa att backup, av för tjänsten relevant data, sker dagligen.

1.1.7

I samråd med beställaren ska leverantören säkerställa att systemet uppfyller och utvecklas i takt med 
förändringar i gällande lagstiftning och förordningar som berör beställarens verksamhet – 
exempelvis tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen, GDPR, 
kommunallagen samt plan- och bygglagen. 

1.1.8
Rutiner för kryptering ska finnas hos leverantören. I dessa ska val av algoritmer, protokoll 
och nyckellängder samt hantering av krypteringsnycklar framgå.  

1.2 Webläsare/Klienter

1.2.1 Användare ska kunna ges åtkomst till Systemet via webklient.  

1.2.2

Systemet ska stödja aktuella versioner (minst de två senaste) av kommunens primära web-läsare 
Microsoft Edge och Google Chrome. Med aktuella versioner avses de versioner som leverantören av 
webbläsaren vid var tid erbjuder support och säkerhetsuppdateringar för. 

1.2.3

Systemet bör stödja aktuella versioner (minst de två senaste) av web-läsare så som Firefox och Safari. 
Med aktuella versioner avses de versioner som leverantören av webbläsaren vid var tid erbjuder 
support och säkerhetsuppdateringar för. 

1.2.4
Systemet bör fungera utan att användaren behöver installera annan programvara utöver webbläsaren, 
såsom Java, Flash, Active X och Silverlight. 

1.2.5 Systemet bör stödja mobila enheter med adaptiv/responsiv design   

1.2.6 Klienter som inte är webbaserade ska stödja Windows 10 och utvecklas för senare versioner. 

1.2.7 Vid lokal klient ska klientversionskontroll finnas vid uppstart eller inloggning.

1.3 Samarbetsplattform och dokumenthantering

1.3.1
Systemet ska klara av att hantera dokument enligt Google docs standard, alternativt LibreOffice om 
dokument ska importeras/exporteras till/från systemet.

1.3.2
Systemet ska stödja integration mot Google Workspace om det nyttjar mail som 
kommunikationskanal.

1.4 Autentisering och identitetshantering

1.4.1 Varje användare ska ha en unik identitet i systemet.   

1.4.2
En identitet ska kunna ha flera roller och välja roll vid inloggning. Behörigheter ska kunna kopplas till 
olika användarroller. Användarroller ska kunna skapas och definieras av kunden.   

1.4.3 Behörighet bör kunna vara tidsbegränsad  

1.4.4
Lösningen ska ha stöd för inloggning via Bank-ID, Freja-EID+, EIDAS och om nya allmänt använda 
inloggningstyper kommer under avtalets gång ska dessa adderas utan extra kostnad.  

1.4.5
Lösningen ska ha stöd för tvåfaktorsautentisering och inlogg via Mobilt Bank-ID, samt stöd för 
inloggning m h a standarden SAML 2.0  för användare inom organisationen.  

1.4.6
Om/I de fall lösenord används så ska dessa vara utbytbara och varken visas, skickas eller lagras i 
klartext. 

1.4.7
Om/I de fall lösenord används så ska det gå att kravställa lösenords längd, komplexitet och 
giltighetstid. 

1.4.8
Systemstödet bör ha en funktion för tidsstyrd automatisk utloggning. Tidsstyrningen bör vara 
konfigurerbar. 

1.4.9
Systemstödet bör ha funktion för låsning av Användares åtkomsträttigheter efter ett konfigurerbart 
antal felaktiga försök till inloggning. 

1.5 Integrationer
1.5.1 Systemet bör ha en webbaserad API (exempelvis SOAP eller REST) för både läsning och skrivning 

av information. Åtkomsten till API:n bör vara kostnadsfri och inte ha någon volymbegränsning. 
Gränssnittsbeskrivningen för API:n börvara öppen och baserad på öppna standarder.

 
1.5.2 Möjlighet till integration mot kundens AD ska finnas.  

1.5.3 Möjlighet till integration mot kundens inloggning via Svensk E-identitet (SAML 2.0) ska finnas.  

1.6 Säkerhet

1.6.1
Leverantören ska sträva efter att förhindra, eller minska konsekvenserna av oönskade händelser inom 
tillhandahållandet av Uppdraget.

1.6.2

Leverantören ska minst årligen genomföra regelbundna risk och sårbarhetsanalyser för Systemstödet. 
Identifierade brister ska åtgärdas omgående enligt en dokumenterad plan som på begäran ska 
redovisas för Beställaren.

1.6.3
Leverantören ska samråda med Beställaren kring hantering av sårbarheter, säkerhetshändelser eller 
säkerhetsincidenter med koppling till Uppdraget.

1.7 Loggning

1.7.1
Systemet ska logga säkerhetsrelaterade händelser och då minst logga felaktiga inloggningar, otillåten 
anslutning, förändring av behörigheter och överträdelser mot behörigheter.

1.7.2 Systemet ska/bör logga Användarnas aktiviteter (audit trail).
1.7.3 Beställaren ska själv kunna läsa loggar för systemet.

1.7.4 Loggningsfunktioner ska/bör ha skydd mot manipulation och obehörig åtkomst.
1.7.5 Tiden som logginformation sparas bör kunna konfigureras av Beställaren.
1.7.6 Systemet bör logga information om fel som inträffar vid schemalagda systemaktiviteter.




