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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

Nr. 5

 § X KS/2023:92 

Detaljplan för Södra Hallsta, plan nr 81-72, förslag att  
godkänna marköverlåtelseavtal med Sveafastigheter Bostad 
Södra Hallsta AB och Sveafastigheter Bostad Södra Hallsta 
radhus AB

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tog fram ett prospekt som riktade sig till 
exploatörer att förvärva kommunal mark och bygga bostäder i Södra Hallsta. Efter 
utvärdering av de inkomna bebyggelseförslagen valde kommunen att ha ett fortsatt 
samarbete med bolagen Sveafastigheter Utveckling och Vestigia Fastigheter. 
Kommunstyrelsen uppdrog den tredje december 2018, § 107, bygg- och miljönämnden att 
upprätta detaljplan för Södra Hallsta. Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att godkänna två 
separata planeringsavtal och plankostnadsavtal mellan kommunen och Sveafastigheter 
Utveckling AB samt och Vestigia Fastigheter AB. 

Detaljplanen Södra Hallsta, plan 81- 72 syftar till att möjliggöra ett nytt bostadsområde med 
cirka 300 bostäder i flerbostadshus och radhus, en ny förskola och LSS-boende samt en ny 
tvärförbindelse mellan Salemsvägen och Rönningevägen. Ett planeringsavtal med 
Sveafastigheter Utveckling AB tecknades den 12 december 2018 och har syftat till att ge 
bolaget ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av mark för bostadsbebyggelse 
och framtida marköverlåtelse. 

Två marköverlåtelseavtal mellan kommunen och bolaget Sveafastigheter Utveckling AB har 
upprättats, ett för flerbostadshusen och parkhusen samt ett för radhusen. 
Marköverlåtelseavtalen har tillkommit för att reglera köpeskillingen, tidpunkt för 
försäljningen av kommunal mark och respektive parts åtaganden under 
genomförandeskedet. De upprättade marköverlåtelseavtalen ersätter det tidigare tecknade 
planeringsavtalet.

Köpeskillingen för flerbostadshusen och parkhusen har indexregleras enligt KPI och den 
preliminära köpeskillingen är 78 126 165 kronor och ersättningen för utbyggnaden av  
infrastruktur är 15 621 204 kronor. 

Köpeskillingen för radhusen har indexregleras enligt KPI och den preliminära köpeskillingen 
är 21 107 940 kronor och ersättningen för utbyggnaden av infrastruktur är 2 198 240 kronor. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 3 februari 2023.
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

Ordförandens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna marköverlåtelseavtal 

med Sveafastigheter Bostad Södra Hallsta AB avseende flerbostadshusen och 
parkhusen.

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna marköverlåtelseavtal 
med Startplattan 195 126 Aktiebolag u n ä t Sveafastigheter Bostad Södra Hallsta 
radhus AB avseende radhusen.

______________________
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Sonia Khan
Exploateringsingenjör

Kommunstyrelsen

Detaljplan för Södra Hallsta, plan nr 81-72, förslag att
godkänna marköverlåtelseavtal med Sveafastigheter Bostad
Södra Hallsta AB och Sveafastigheter Bostad Södra Hallsta
radhus AB

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna

marköverlåtelseavtal med Sveafastigheter Bostad Södra Hallsta AB avseende
flerbostadshusen och parkhusen.

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
marköverlåtelseavtal med Startplattan 195 126 Aktiebolag u n ä t Sveafastigheter
Bostad Södra Hallsta radhus AB avseende radhusen.

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tog fram ett prospekt som riktade sig till
exploatörer att förvärva kommunal mark och bygga bostäder i Södra Hallsta. Efter
utvärdering av de inkomna bebyggelseförslagen valde kommunen att ha ett fortsatt
samarbete med bolagen Sveafastigheter Utveckling och Vestigia Fastigheter.
Kommunstyrelsen uppdrog den tredje december 2018, § 107, bygg- och miljönämnden
att upprätta detaljplan för Södra Hallsta. Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att
godkänna två separata planeringsavtal och plankostnadsavtal mellan kommunen och
Sveafastigheter Utveckling AB samt och Vestigia Fastigheter AB.

Detaljplanen Södra Hallsta, plan 81- 72 syftar till att möjliggöra ett nytt bostadsområde
med cirka 300 bostäder i flerbostadshus och radhus, en ny förskola och LSS-boende samt
en ny tvärförbindelse mellan Salemsvägen och Rönningevägen. Ett planeringsavtal med
Sveafastigheter Utveckling AB tecknades den 12 december 2018 och har syftat till att ge
bolaget ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av mark för
bostadsbebyggelse och framtida marköverlåtelse.

Två marköverlåtelseavtal mellan kommunen och bolaget Sveafastigheter Utveckling AB
har upprättats, ett för flerbostadshusen och parkhusen samt ett för radhusen.
Marköverlåtelseavtalen har tillkommit för att reglera köpeskillingen, tidpunkt för
försäljningen av kommunal mark och respektive parts åtaganden under
genomförandeskedet. De upprättade marköverlåtelseavtalen ersätter det tidigare
tecknade planeringsavtalet.
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Köpeskillingen för flerbostadshusen och parkhusen har indexregleras enligt KPI och den
preliminära köpeskillingen är 78 126 165 kronor och ersättningen för utbyggnaden av
infrastruktur är 15 621 204 kronor.

Köpeskillingen för radhusen har indexregleras enligt KPI och den preliminära
köpeskillingen är 21 107 940 kronor och ersättningen för utbyggnaden av infrastruktur är
2 198 240 kronor.

Ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tog fram ett prospekt som riktade sig till
exploatörer att förvärva kommunal mark och bygga bostäder i Södra Hallsta. Efter
utvärdering av de inkomna bebyggelseförslagen valde kommunen att ha ett fortsatt
samarbete med bolagen Sveafastigheter Utveckling AB och Vestigia Fastigheter AB.
Kommunstyrelsen uppdrog den tredje december 2018, § 107, bygg- och miljönämnden
att upprätta detaljplan för Södra Hallsta. Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att
godkänna två separata planeringsavtal och plankostnadsavtal mellan kommunen och
Sveafastigheter Utveckling AB samt och Vestigia Fastigheter AB.

Detaljplanen Södra Hallsta, plan 81- 72, syftar till att möjliggöra ett nytt bostadsområde
med cirka 300 bostäder i flerbostadshus och radhus, en ny förskola och LSS-boende samt
en ny tvärförbindelse mellan Salemsvägen och Rönningevägen.

Planeringsavtalet med Sveafastigheter Utveckling AB tecknades den 12 december 2018
och har syftat till att ge bolaget ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av
mark för bostadsbebyggelse och framtida marköverlåtelse. Planeringsavtalet har även
syftat till att reglera förutsättningarna för upprättandet av detaljplanen.

Marköverlåtelseavtal

Två marköverlåtelseavtal mellan kommunen och bolaget Sveafastigheter Utveckling AB
har upprättats, ett för flerbostadshusen och parkhusen samt ett för radhusen. Två
marköverlåtelseavtal med bolaget har upprättats, då förutsättningarna mellan
flerbostadshusen och parkhusen och radhusen skiljer sig åt. Det råder en större osäkerhet
i försäljningen av marken beträffande byggnation av radhusen på grund av Länsstyrelsens
villkor om kompensation för markavvattning inom Södra Hallsta.

Marköverlåtelseavtalen har tillkommit för att reglera köpeskillingen, tidpunkt för
försäljningen av kommunal mark och respektive parts åtaganden under
genomförandeskedet. De upprättade marköverlåtelseavtalen ersätter det tidigare
tecknade planeringsavtalet.

Marköverlåtelseavtalen reglerar bland annat kommunens målbild med varierad
upplåtelseform mellan hyresrätter och bostadsrätter, att av det totala antalet bostäder i
flerbostadshus skall minst 30 % utgöra hyresrätter och som mest 50 % och att samtliga
radhus ska upplåtas med äganderätt. Avtalen reglerar även kostnads- och
ansvarsfördelningar, samordning och fastighetsrättsliga frågor.
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Marköverlåtelseavtal avseende flerbostadshusen och parkhusen

Marköverlåtelseavtalet för flerbostadshusen och parkhusen reglerar tidsfrist för
byggnationen av varje etapp som är kopplade till viten. Avtalet ger kommunen
möjligheten att kunna hyra 10 % av hyreslägenheterna för sociala bostadsändamål och
reglerar även möjligheten till förtur till hyreslägenheterna för kommuninvånare under en
begränsad tid.

Bolaget kommer att bygga ut flerbostadshusen och parkhusen etappvis och fördelat på
tre stycken etapper, med en sex månaders mellanrum gällande byggnationen. Bolaget har
enligt avtalet rätt att påbörja byggnationen av annan etapp än det som angivits.
Förändringar i påbörjad etappindelning ska förankras med Kommunen.

Det mörkrödmarkerade området avser försäljningsområdet för flerbostadshusen och parkhusen

Marköverlåtelseavtal avseende radhusen

Marköverlåtelseavtalen reglerar även följande planbestämmelser från plankartan:

“ Marklov får inte ges för väg, dike och övriga anläggningar inom sumpskogsområdet (se
illustrerad gräns för sumpskogsområde) förrän kompenssationsåtgärd för markavvattning har
kommit till stånd”.

“Startbesked får inte ges för bebyggelse inom sumpskogsområdet (se illustrerad gräns för
sumpskogsområde) förrän kompensationsåtgärd för markavvattning har kommit till stånd”.

Planbestämmelserna har tillkommit för att säkerställa att inga åtgärder kan ske inom
sumpskogsområdet förrän kommunen uppfyllt Länsstyrelsens villkor om kompensation
för markavvattning. Detta innebär att i det fall detaljplanen för Västra Garnudden, plan
80-81, inte vinner laga kraft, kan endast 5 av 20 av radhustomterna bebyggas. Bolaget har
ingen rätt till ersättning för förlorade byggrätter, då kommunen inte säljer marken förrän
förutsättningarna för att markavattna sumpskogen uppfylls.

Marköverlåtelseavtalet reglerar försäljning av samtliga 20 radhus. I det fall detaljplanen
för Västra Garnudden, plan 80-81 inte vinner laga kraft och samtliga förutsättningarna för
att markavattna inom sumpskogen inte uppfylls, är marköverlåtelavtalet till alla delar
förfallen. Det innebär att ingen marköverlåtelse eller försäljning från kommunal mark i
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enlighet med marköverlåtelseavtalet berörande radhusen kommer att ske.

I det fall detaljplanen för Västra Garnudden, plan 80-81 inte vinner laga kraft och samtliga
förutsättningarna för att markavattna sumpskogen uppfylls, kommer endast fem radhus
kunna uppföras inom planområdet för Södra Hallsta. Sveafastigheter Utveckling AB har
redogjort för kommunen att i fall det endast går att bygga fem radhus, är bolaget nu inte
intresserade av att förvärva mark avseende de fem radhusen. Sveafastigheter Utveckling
har däremot redogjort att de önskar att få möjligheten att kunna förvärva marken
avseende de fem radhusen i det fall detta scenario blir aktuell.

Det mörkrödmarkerade området avser försäljningsområdet för radhusen.

Finansiering
Kommunen ska till Bolaget med äganderätt överlåta den blivande kvartersmarken för
bostäder. Köpeskillingen har indexregleras enligt KPI (konsumentprisindex) med
värdetidpunkt september 2018. Köpeskillingen har beräknats utifrån ett markpris om:

Flerbostadshusen och parkhusen, köpeskilling

Köpeskillingen har beräknats utifrån ett markpris om:

Pris efter indexering med KPI
6 390 kronor/kvm ljus BTA ovan mark exklusive infrastrukturkostnad för bostadsrätter.
3 607 kronor/kvm ljus BTA ovan mark exklusive infrastrukturkostnad för hyresrätter.

Den preliminära köpeskillingen är beräknad utifrån Bolagets bebyggelseförslag samt i
enlighet med Kommunens målbild med Planområdet.

Flerbostadshus med upplåtelseform bostadsrätter:
6 511 kvm ljus BTA * 6 390 kronor per kvm ljus BTA.
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Flerbostadshus med upplåtelseform hyresrätter:
10 125 kvm ljus BTA * 3 607 kronor per kvm ljus BTA

Köpeskillingen för flerbostadshusen och parkhusen blir 78 126 165 kronor och bolaget
ska erlägga 10 % av köpeskillingen när detaljplanen vunnit laga kraft och resterande vid
tillträde till marken.

Köpeskillingen utgår från köpeskilling angiven ovan som sedan justeras på grundval av
förändringen mellan oktober månads indextal 2022 (bastalet) och indextalet för den
månad då tillträde sker. Beloppen skall sedan justeras i förhållande KPI indextalet oktober
2022.

Byggvolymen i det slutliga bygglovet får vara maximalt 5 % lägre än den maximala
byggrätt som anges i detaljplanen. Om byggvolymen i slutligt bygglov är större eller
mindre än angiven volym redovisad ovan ska köpeskillingen justeras.

Flerbostadshusen och parkhusen, infrastrukturersättning

Kommunen ska bygga ut infrastruktur på allmän plats inom planområdet och till detta

bolaget ska betala en ersättning på 939 kronor per kvadratmeter ljus BTA till kommunen,
avseende flerbostadshusen och parkhusen. Ersättningssumman ovan har indexregleras
med KPI. I enlighet med bolagets preliminära bebyggelseförslag, ska bolaget erlägga en
preliminär ersättning på 15 621 204 kronor.

Den slutliga ersättningen för infrastruktur ska regleras utifrån beviljad bygglov, genom en
tilläggsköpeskilling. Ersättningen för infrastruktur ska erläggas med 10 % när detaljplanen
vunnit laga kraft och resterande belopp erläggs efter tillträde.

Radhusen, köpeskilling

Köpeskillingen har beräknats utifrån ett markpris om:

20 stycken * 1 055 397 kr kronor per radhustomt inklusive beräkning av KPI.

Det innebär att den preliminära köpeskillingen är 21 107 940 kronor.

Köpeskillingen utgår från köpeskilling angiven ovan som sedan justeras på grundval av
förändringen mellan oktober månads indextal 2022 (bastalet) och indextalet för den
månad då tillträde sker. Beloppen skall sedan justeras i förhållande KPI indextalet oktober
2022.

Radhusen, infrastrukturersättning
Kommunen ska bygga ut infrastruktur på allmän plats inom planområdet i Södra Hallsta
och till detta bolaget ska betala en ersättning på 109 912 kronor per radhus till
kommunen. Ersättningssumman ovan har indexregleras med KPI. Det resulterar i en
ersättning på 2 198 240 kronor.

Ersättningen för infrastruktur ska erläggas senast fyra veckor efter förutsättningarna för
markvattning fullgjorts.
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Sammanställning av intäkter
Köpeskillingen för flerbostadhusen, parkhusen och radhusen är

99 234 105 kronor. Ersättningen för infrastrukturskostnad för flerbostadhusen, parkhusen
och radhusen är 17 819 444 kr.

I det fall förutsättningarna för markavattningen inte uppfylls innebär det ett ekonomiskt
bortfall för kommunen på 23 306 180 kronor för markförvärv och
infrastruktursersättning. Däremot kommer kommunen kunna sälja fem radhustomter i ett
senare skede.

Avtalspart
Planeringsavtalet tecknades med bolaget Sveafastigheter Utveckling AB.
Avtalsparterna till marköverlåtelseavtalen är, Sveafastigheter Bostad Södra Hallsta AB,
avseende flerbostadshusen/parkhusen och Startplattan 195 126 Aktiebolag u n ä t
Sveafastigheter Bostad Södra Hallsta radhus AB, avseende radhusen. Dessa bolag är två
dotterbolag till moderbolaget Sveafastigheter Bostad AB. För att säkerställa att det finns
ekonomisk täckning för åtaganden i avtalen, finns en skrivning i avtalen som reglerar en
att moderbolaget Sveafastigheter Bostad AB är borgenär till de nystartade bolagen.
Avtalen är även undertecknad av firmatecknare för Sveafastigheter Bostad AB.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av exploateringsingenjör Sonia Khan.

Sofia Friberg
Plan- och exploateringschef

Christina Lood
Förvaltningschef

Bilagor

Bilaga 1. Marköverlåtelseavtal med Sveafastigheter Bostad Södra Hallsta AB.

Bilaga 2. Bilaga 1-11 för marköverlåtelseavtal med Sveafastigheter Bostad Södra Hallsta AB. Länk 
Bilaga 3. Marköverlåtelseavtal med Startplattan 195 126 Aktiebolag u n ä t Sveafastigheter Bostad 
Södra Hallsta radhus AB.

Bilaga 4: Bilaga 1-7 för marköverlåtelseavtal med Startplattan 195 126 Aktiebolag u n ä t 
Sveafastigheter Bostad Södra Hallsta radhus AB.

https://www.salem.se/bygga-bo--miljo/kommunens-planarbete/detaljplaner/pagande-detaljplaner/sodra-hallsta/
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MARKÖVERLÅTELSEAVTAL

avseende flerbostadshusen och parkhusen, för detaljplan Södra Hallsta, plan 81-72,
gällande i Salems kommun

Mellan Salems kommun (organisationsnummer 212000-2874), nedan kallad Kommunen,

och Sveafastigheter Bostad Södra Hallsta AB (organisationsnummer 559171-7896) nedan

kallad Bolaget, nedan tillsammans kallade Parterna, har träffats följande

marköverlåtelseavtal.

§ 1. BAKGRUND OCH SYFTE

Till grund för detta avtal ligger förslag till ny detaljplan för Södra Hallsta, plan 81-72,

diarienummer PEX/2018:46, nedan kallad Detaljplanen. Parterna förbinder sig ömsesidigt

att verka för att förslag till Detaljplanen antas i huvudsaklig överensstämmelse med

förslaget. Det geografiska område som omfattas av Detaljplanen benämns nedan

Planområdet, se bilaga 1.

I området Södra Hallsta planeras ett nytt bostadsområde med cirka 300 bostäder.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett nytt bostadsområde med flerbostadshus,

radhus, förskola och ett LSS-boende. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för

en tvärförbindelse som sträcker sig mellan Salemsvägen och Rönningevägen.

Kommunen och Bolaget tecknade den 18 december 2018 ett planeringsavtal för att reglera

upprättande av detaljplan och framtida marköverlåtelse. Detta marköverlåtelseavtal och

marköverlåtelseavtal för radhusen ersätter till fullo det tecknade planeringsavtalet.

Marköverlåtelseavtalet fullföljer möjliggörandet av uppförande av ny bostadsbebyggelse i

form av cirka 230 lägenheter med upplåtelseform bostadsrätt och hyresrätt.

Bolaget är ett dotterbolag till Sveafastigheter Bostad AB (organisationsnummer

556985-1271). Sveafastigheter Bostad AB åtar sig gentemot Kommunen att solidariskt med

Bolaget ansvara för fullgörandet av samtliga åtaganden och förpliktelser enligt detta avtal

och enligt sådan överenskommelse om exploatering som Kommunen och Bolaget kan

komma att ingå för markområdet.
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--------Marköverlåtelse--------

§ 2. MARKÖVERLÅTELSEAVTAL

Kommunen överlåter och försäljer härmed till Bolaget ett markområde med en totalyta om

cirka 12 960 kvadratmeter av fastigheterna:

Salem 5:77

Salem 32:1

Rönninge 6:2

Markområdet har markerats i bilaga 2 och benämns nedan Fastigheten.

Kommunen eftersträvar en blandning av upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar inom

Planområdet. Målbilden med varierad upplåtelseform är minst 30 % hyresrätter och 70 %

bostadsrätter samt radhus med äganderätt. Bolaget har rätt till att själva bestämma en

variation inom följande ramar:

i) Av det totala antalet bostäder i flerbostadshus skall minst 30 % utgöra hyresrätter och som

mest 50 %

ii) Samtliga radhus skall upplåtas med äganderätt.

§ 3. TILLTRÄDE

Parterna har ömsesidigt överenskommit om att tillträde till Fastigheten sker etappvis och ska

ske fem arbetsdagar efter att bygglov för respektive etapp enligt § 2 beviljats och vunnit laga

kraft eller enligt annan mellan Parterna överenskommen tidpunkt och fastighetsbildningen

vunnit laga kraft.

§ 4. KÖPESKILLING

För marköverlåtelsen enligt § 2 skall Bolaget till Kommunen erlägga en total köpeskilling om

SJUTTIOÅTTAMILJONERETTHUNDRATJUGOSEXTUSENETTHUNDRASEXTIOFEM

(78 126 165 kr) KRONOR. Köpeskillingen ska erläggas på följande sätt:

a) Kontant inom 30 dagar efter lagakraftvunnen

detaljplan handpenning motsvarande 10 % av

den totala köpeskillingen efter anfordran

7 812 617 kr
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b) Kontant på tillträdesdagen för respektive etapp

och baseras på etappens BTA utifrån inskickat

bygglov och de överenskomna

kvadratmeterpriserna

70 313 549 kr

Köpeskillingen är beräknad utifrån Bolagets bebyggelseförslag, enligt bilaga 3.

Infrastruktursersättning enligt § 15, redovisas och erläggs separat.

Flerbostadshus med upplåtelseform bostadsrätter:

6 511 kvm ljus BTA * 6 390 kronor per kvm ljus BTA.

Flerbostadshus med upplåtelseform hyresrätter:

10 125 kvm ljus BTA * 3 607 kronor per kvm ljus BTA

Köpeskillingen ovan indexregleras enligt KPI (konsumentprisindex). Detta innebär att den

slutliga köpeskillingen bestäms dels av prisnivån vid värdetidpunkten och dels av hur index

förändras. Värdetidpunkten för ovan nämnda belopp är september 2018. Bastalet för

indextalet är september 2018. Beloppen skall sedan justeras i förhållande KPI indextalet

oktober 2022.

Köpeskillingen utgår från köpeskilling angiven ovan som sedan justeras på grundval av

förändringen mellan oktober månads indextal 2022 (bastalet) och indextalet för den månad

då tillträde sker.

Byggvolymen i det slutliga bygglovet får vara maximalt 5 % lägre än den maximala byggrätt

som anges i detaljplanen.

Köpeskillingen är beräknad utifrån ljus BTA ovan mark enligt Stockholm stads definition, se

bilaga 4.

I det fall Bolaget inte till fullo erlägger köpeskillingen enligt ovan förfaller detta avtal i sin

helhet. Kommunen har då rätt att behålla den erlagda handpenningen.
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§ 5. TILLÄGGSKÖPESKILLING

Om bygglvolymen i slutigt bygglov avviker från angiven volym redovisad nedan ska

köpeskillingen justeras.

Om volymen överskrids ska en tilläggsersättning erläggas. Den ska utformas enligt:

Tillkommande yta * Pris för byggrätt uppräknad med index. Bastal för index oktober 2022.

Om volymen underskrids ska delar av köpeskilling återbetalas enligt:

Fråndragen yta ner till max 95 % av maximal byggrätt * pris för byggrätt vid undertecknande av
detta avtal.

§ 6. KÖPEBREV OCH LAGFART

När köpeskillingen till fullo erlagts för respektive etapp utfärdar och överlämnar Kommunen

kvitterat köpebrev för respektive etapp till Bolaget.

Bolaget ska snarast när förutsättningar föreligger ansöka om lagfart. Bolaget svarar för

samtliga med lagfarter och inteckningar förenade kostnader.

§ 7. VILLKOR FÖR MARKLOV OCH BEBYGGELSE INOM SUMPSKOGSOMRÅDET

Kommunen ska som kompensation för markavvattningen av sumpskogen anlägga en ny

våtmark inom  Västra Garnudden, innan en markavvattning i Södra Hallsta kan genomföras.

Följande planbestämmelser reglerar att ingen bebyggelse eller övriga anläggningar får

påbörjas inom området för sumpskogen innan kompensationsåtgärden för markavattningen

är genomförd.

“ Marklov får inte ges för väg, dike och övriga anläggningar inom sumpskogsområdet (se illustrerad

gräns för sumpskogsområde) förrän kompenssationsåtgärd för markavvattning har kommit till

stånd”.

“Startbesked får inte ges för bebyggelse inom sumpskogsområdet (se illustrerad gräns för

sumpskogsområde) förrän kompensationsåtgärd för markavvattning har kommit till stånd”.

Planbestämmelserna har tillkommit för att säkerställa att inga åtgärder kan ske inom

sumpskogsområdet förrän Kommunen uppfyllt Länsstyrelsens villkor om kompensation för

markavvattning. Detta innebär att i det fall detaljplanen för Västra Garnudden, plan 80-81

inte vinner laga kraft, kan del av radhustomterna inte byggas. Bolaget har ingen rätt till

ersättning för förlorade byggrätter, däremot sker en justering av köpeskillingen.
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§ 8. SERVITUT

Ett markreservat för allmännyttig  gångtrafik med planbestämmelsen x1, har reserverats i

Detaljplanen för att säkra upp åtkomst till kommunalt naturområde. För att rättigheten ska

vara säkerställd krävs det att Bolaget upplåter mark för servitut till förmån för Kommunen.

8.1. Servitutsupplåtelse för gångtrafik

Kommunens fastighet Salem 5:22 får genom servitut rätt till allmännyttig gångtrafik över

x-området på fastigheten Salem 5:77.

Allmänheten kommer ges tillträde till det område som på bilagd karta, bilaga 5, markerats

med rödfärg, genom att den tjänande fastigheten upplåter ett servitut för allmän gångtrafik

inom detta område till förmån för Kommunen.

8.2. Avtalstid

Servitutsrätten gäller utan tidsbegränsning.

8.3. Tillträde

Tillträde sker när Bolaget tillträtt marken.

8.4. Ersättning

För upplåtelsen utgår ingen ersättning.

8.5. Underhåll och drift

Parterna är överens om att drift och underhåll av x-området på fastigheten Salem 5:77 skall

ombesörjas och bekostas av den tjänande fastigheten.

8.6. Inskrivning

Detta servitutsavtal ska skrivas in i fastighetsregistret. Inskrivning bekostas av Kommunen,

ägaren till den härskande fastigheten.
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§ 9. FASTIGHETSBILDNING

9.1. Fastighetsbildning

Kommunen ansöker om erforderlig fastighetsbildning för genomförande av detta avtal och

Bolaget bekostar det. Marköverlåtelsen gäller med de smärre justeringar av gränser för

områdena som eventuellt kan komma att vidtas i samband med lantmäteriförrättningen.

9.2. Avstyckning

Bolaget ansöker och bekostar övriga avstyckningar hos Lantmäteriet.

§ 10. KOSTNADER OCH INTÄKTER

Alla skatter, räntor och andra kostnader för Fastigheten som belöper på tiden före tillträdet

ska betalas av Kommunen och för tiden därefter av Bolaget. Motsvarande ska gälla för

intäkterna från Fastigheten.

§ 11. INSKRIVNING OCH ÖVRIGA BELASTNINGAR

Kommunen garanterar att Fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av inskrivningar,

servitut, nyttjanderätter, penninginteckningar och avtal utöver det som framgår i

fastighetsregistret.

§ 12. MARKOMRÅDETS SKICK

Bolaget har noga undersökt Fastigheten och förklarar sig acceptera dess skick och avstår

med bindande verkan från alla anspråk på grund av fel eller brister, med undantag från vad

som anges i § 13 Markföroreningar. Parterna är införstådda med att föregående mening är

en friskrivning från samtliga påföljder och kostnader som avses i JB 4:19 avseende så kallade

”dolda fel”.

§ 13. MARKFÖRORENINGAR OCH ARKEOLOGI

I det fall markföroreningar eller arkeologiska fynd påträffas inom Fastigheten ska Parterna

samråda och överenskomma om lämplig åtgärd.

Kommunen beställer och bekostar provtagningar för eventuella arkeologiska för- och

slutundersökningar, markmiljöutredningar samt för sanering av markföroreningar inom

Fastigheten som åläggs av myndighet. Kommunen tar vid behov fram en handlingsplan för

den fortsatta hanteringen och de efterbehandlingsåtgärder som krävs för att marken ska

kunna användas enligt ändamålet i blivande Detaljplan.

Hittar Parterna inget kostnadseffektivt markanvändning har Bolaget rätt att avbryta

projektet och häva köpet av marken. Bolaget står då för samtliga kostnader i samband med

planläggning av området och Kommunen ska i detta fall återbetala erlagd köpeskilling och

infrastruktursersättning med undantag för handpenningen som Kommunen behåller i det fall
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Kommunen stått för kostnader som överstiger belopp för erlagd handpenning. Har

Kommunen inte stått för kostnader som uppgår till belopp för handpenningen ska erlagd

handpenning återbetalas till Bolaget.

Om fornfynd eller fornlämningar påträffas vid markarbeten skall arbetet avbrytas och

anmälan ske till länsstyrelsen.

--------Genomförande av exploatering--------

§ 14. INFRASTRUKTUR

14.1. Ansvarsfördelning

Kommunen ansvarar för projektering, upphandling, genomförande och projektledning av

infrastrukturen till den del som enligt Detaljplanen anläggs på allmän platsmark. Bolaget har

motsvarande ansvar för anläggningar på Bolagets blivande markområde.

14.2. Kostnadsfördelning

Kommunen skall i egenskap av ansvarig för upphandling, projektering och projektledning

bära kostnaderna för infrastrukturen som avser gator, vägar, gatubelysning, vatten- och

avlopp samt dagvattenhantering till den del som anläggningarna finns eller kommer

förläggas på det som i Detaljplanen angetts som allmän platsmark. Bolaget ska i enlighet

med § 15 betala för del av infrastukturskostnaderna.

Med infrastrukturkostnader avser gator, vägar, gångvägar, cykelvägar, ledningar och andra

system avsedda för vatten- och avlopp, dagvatten, gatubelysning, fjärrvärme, el, fiber, tele

och andra liknande anläggningar.
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§ 15. INFRASTRUKTURERSÄTTNING

Bolaget ska bära kostnader som avser anläggning av infrastruktur på Bolagets blivande

markområde.

Kommunen ska bygga ut infrastruktur på allmän plats inom Planområdet. Salemsvägens

södra del ska få en ny utformning med bredare vägområde och en breddad gång- och

cykelbana. Inom Planområdet kommer det byggas en ny tvärförbindelse, två nya

busshållplatser och en cirkulationsplats. För detta ska Bolaget betala en ersättning på 939

kronor per kvadratmeter ljus BTA till Kommunen.

Ersättningssumman ovan har indexregleras med KPI. I enlighet med bolagets preliminära

bebyggelseförslag, se bilaga 3, ska Bolaget erlägga en ersättning på

FEMTONMILJONERSEXHUNDRATJUGOETTTSENTVÅHUNDRAFYRA (15 621 204 kr)

KRONOR. Den slutliga ersättningen för infrastruktur ska regleras utifrån beviljat bygglov och

indexregleras, genom en tilläggsköpeskilling. Ersättningen för infrastruktur ska erläggas på

följande sätt:

a) Kontant inom 30 dagar efter lagakraftvunnen

detaljplan handpenning motsvarande 10 % av

den totala infrastruktursersättningen efter

anfordran

1 562 120 kr

b) Kontant på tillträdesdagen för respektive etapp

och baseras på etappens BTA utifrån inskickat

bygglov och de överenskomna

kvadratmeterpriserna

14 059 084 kr

§ 16. SAMORDNING OCH TIDPLAN

Bolaget förbinder sig att genomföra exploateringen i enlighet med Detaljplanen och detta

avtal. Bolaget och Kommunen ska upprätta en gemensam huvudtidplan för tidsmässig

samordning av respektive parts åtaganden. Parterna ansvarar ömsesidigt för att samordna

bebyggelse och kommunala arbeten i genomförandeskedet. Bolaget ska vid inflyttningen ha

färdigställt den yttre miljön, så att de boende får en acceptabel kontakt med gator och

omkringliggande mark.

Bolaget är skyldig att samordna sina entreprenader med Kommunens entreprenörer och

med ledningsdragande bolag och verk.
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§ 17. ANLÄGGNINGAR OCH BEBYGGELSE

17.1. Anläggningsåtgärder på kvartersmark

Bolaget skall svara för all bebyggelse och alla anläggningar inom Fastigheten.

Bolaget ansvarar för och bekostar projektering samt bygg- och anläggningsarbeten inom

Fastigheten. Bolaget ansvarar för och bekostar därvid även projektering och genomförande

av alla erforderliga anpassningar för funktionell anslutning till allmän plats eller annan

omgivande mark.

17.2. Rivningskostnader

Bolaget ska ansvara för och bekosta erforderliga rivningar av eventuella befintliga byggnader

eller byggnadsverk, samt avverkning av skog eller annan växtlighet som finns inom

respektive anvisat markområde inom Fastigheten.

17.3. Anläggningsåtgärder på allmän platsmark

Bolaget ska svara för kostnader och bekosta projektering samt genomförande av de

återställande- och anslutningsarbeten, som måste göras i allmän platsmark invid den

blivande kvartersmarken, till följd av Bolagets bygg- och anläggningsarbeten på den blivande

kvartersmarken inom Fastigheten. Projektering och utförande av alla återställande- och

anslutningsarbeten ska utföras i samråd med Kommunen och enligt kommunens standard.

§ 18. ANSLUTNINGSAVGIFTER M.M.

Bolaget ska erlägga anslutningsavgift för vatten och avlopp och dagvatten enligt vid

anslutningstidpunkten gällande taxa. Kommunen ansvarar inte för några kostnader för el

(inklusive byggel), tele, etc.

§ 19. BYGGTRAFIK OCH STÖRNINGAR

Byggtrafik till och från exploateringsområdet ska ske så att störningarna begränsas i

möjligaste mån. Bolaget ska särskilt redovisa trafikavstängningar och andra åtgärder

som påverkar nyttjande av allmän plats. Hänsyn ska tas till säkra och funktionella

allmänna gång- och cykelstråk, busshållplatser mm under byggtiden. Hänsyn ska tas

till sidoentreprenader inom exploateringsområdet.

Bolaget ansvarar för och bekostar upprättande av trafikanordningsplaner samt

säkerställer att dessa görs i god tid innan avstängning.
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§ 20. SKADOR UNDER BYGGTIDEN OCH SKYDD AV BEFINTLIGA VÄRDEN

Kommunen och Bolaget ansvarar för återställande av skador på den andra partens

egendom. Innan skada åtgärdas ska godkännande inhämtas från drabbad part. Drabbad part

har rätt att på bekostnad av den som orsakat skada själv reparera skadan.

Parterna ska överenskomma om de etableringsområden som byggande inom

Fastigheten respektive allmän plats kommer att behöva. Den part som behöver åtkomst

till mark utanför sitt etableringsområde ska inhämta skriftligt tillstånd från  markägaren

§ 21. FJÄRRVÄRME

Kommunen förordar Bolaget att ansluta samtliga av flerbostadshusen inom Fastigheten till

fjärrvärmeledningsnätet. Kommunen ansvarar inte för några kostnader för fjärrvärme eller

annan uppvärmning.

Bolaget ska bekosta nya röranslutningar för fjärrvärmeledningarna inom Fastigheten.

§ 22. MILJÖ- OCH KLIMAT

Bolaget ska följa samtliga villkor avseende miljö- och klimat, i bilagda markanvisningspolicy,

beslutad i kommunfullmäktige den 17 november 2017, se bilaga 6.

Bolaget ska följa Boverkets byggregler om föreskrifter och allmänna råd.

§ 23. NATUR

Nedtagna större trädstammar av tall, asp och gran bör sparas i området och exempelvis

placeras ut i form av så kallade faunadepåer. Träden bör läggas ut i så stora stycken som

möjligt för att efterlikna naturligt fallna träd. Död ved är en värdefull resurs som gynnar

många arter i olika organismgrupper. Anslutningsvägar och andra ytor bör planeras så att

intrång i naturmark som ska vara kvar i området minimeras.

Under byggtiden bör det undvikas att kompaktera jorden under kronorna på värdefulla träd

då rotsystemen annars kan skadas och trädens stammar bör även skyddas mot mekanisk

skada under byggtiden. Under byggtiden bör tekniska lösningar som sparar naturmark väljas

och byggområdet bör avgränsas tydligt med byggstaket, utanför vilket inget arbete får ske.

Naturmark kan skyddas från markslitage genom kanalisering på stigar.

§ 24. LEDNINGAR

Bolaget ska i samråd med ledningsdragande bolag och verk samt berörda kommunala

förvaltningar svara för erforderlig samordning av ledningsdragning och bekosta de eventuella

ledningsflyttar som krävs för exploateringens genomförande inom Fastigheten. Befintliga

anläggningar ska hållas tillgängliga för berörda ledningsägare under byggtiden.
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Bolaget ska stå för samtliga kostnader inom Fastigheten vid eventuell flytt av sådana

ledningar som ingen av Parterna kände till vid tecknandet av detta avtal.

Dialog avseende schaktarbeten ska ske mellan Parterna innan Bolaget kan påbörja

schaktarbeten. Bolaget ska under byggnation i närheten av befintliga ledningar använda sig

av försiktighetsåtgärder vid schaktarbeten alternativt riva delar av ledningarna som ska tas

ur drift, detta sker i samråd med Kommunen. Vid eventuell rivning av ledningarna inom

Fastigheten ska Bolaget utföra och bekosta arbetet. I det fall ledningarna är belägna inom

allmän platsmark, ansvarar Kommunen för hantering av ledningarna, däremot ska Bolaget

fortfarande utföra försiktighetsåtgärder av schaktarbeten för slänter som sträcker sig ut på

allmän platsmark.

§ 25. BYGGETABLERING

Bolaget förbinder sig att i god tid före byggstart samråda med Kommunen om vilka ytor som

behövs för byggetablering och under hur lång tid dessa behövs. Upplåtelse av offentlig plats

för byggetablering kräver polistillstånd och debiteras enligt Salems kommuns taxa fastställd

av kommunfullmäktige.

Bolaget ska under byggskedet med staket på erforderligt sätt avgränsa Planområdet och

byggetableringsyta. Bolaget ska tillse att Bolaget, eller av Bolaget anlitad entreprenör, håller

sig inom Planområdet och byggetableringsyta. Bolaget förbinder sig att iordningställa

marken i ursprunglig skick. Bolaget förbinder sig att sköta städning under och efter

etableringen och se till att hålla ytan i städat skick samt städa omgivningarna från

byggmaterial som blåst omkring.

Bolaget förbinder sig att med skyltar på plats kontinuerligt informera allmänheten om

projektet och byggnadsarbetena och andra arbeten som har samband med genomförandet

av detaljplanen.

Det åligger Bolaget att bekosta den extra gaturenhållning som föranleds av arbeten i

samband med att fastigheten bebyggs.

§ 26. DAGVATTEN OCH SKYFALLSHANTERING

Bolaget ansvarar för att anlägga dagvattenåtgärder i enlighet med, eller med liknande

fördröjning och rening, som framtagen dagvattenutredning, Handling 13.3

Dagvattenutredning, Södra Hallsta, Bjerking AB redogör för, se bilaga 7. Bolaget ansvarar för

att ta fram en underhållsplan och utföra underhåll av samtliga dagvattenåtgärder inom

Planområdet.
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Bolaget ansvarar för att anlägga skyfallsåtgärder i enlighet med, eller med liknande funktion

och kapacitet, som framtagen skyfallsutredning, Skyfallsutredning, Södra Hallsta, DHI

Sverige, redogör för, se bilaga 8. Bolaget ansvarar för att ta fram en underhållsplan och

utföra underhåll av samtliga skyfallsåtgärder inom Planområdet.

Bolaget ska följa kommunens allmänna bestämmelser om VA i enlighet med bilaga 9.

§ 27. DAGVATTEN

Bolaget ska följa och beakta kommunens dagvattenstrategi i enlighet med bilaga 10.

Policyn tar bland annat upp att hänsyns ska tas till översvämningsrisk, föroreningshalter,

lokalt omhändertagande (LOD) och att hårdgörning av ytor ska undvikas. Dagvatten ska

hanteras och framhävas som en resurs i stadsbyggnaden. Det ska i första hand nyttjas på ett

sätt som berikar miljön med avseende på exempelvis rekreation, biologisk mångfald,

naturvärden och estetisk miljö.

§ 28. PLACERING AV INFILTRATIONSSTRÅK

Bolaget ska anlägga ett infiltrationsstråk när gårdens utformning fastställs. Bolaget ska

redovisa anläggandet till Kommunen. Alternativa utformningar behöver godkännas av

Kommunen.

§ 29. AVFALLSHANTERING

Vägar på kvartersmark och inom fastigheter ska anläggas så att de är farbara med

sedvanliga avfallsfordon fram till avfallsutrymmen. Vidare ska det finnas tillräcklig

yta i anslutning till avfallsutrymme för att vända avfallsfordon.

§ 30. BILDANDE AV GEMENSAMHETSANLÄGGNING

30.1. Kvartersgata

En yta för kvartersgata inom det nordvästra kvarteret har reserverats på plankartan med

planbestämmelsen g- ”markreservat för gemensamhetsanläggning”. Bolaget ska ansöka och

bekosta bildandet av gemensamhetsanläggning för de gemensamma anläggningarna samt

eventuella ersättningar, hos Lantmäteriet.

30.2. Gemensamma anordningar

Bolaget ska ansöka och bekosta bildandet av behövliga gemensamhetsanläggning för övriga

gemensamma anordningar såsom exempelvis grönområden, dagvattenhantering m.m.

§ 31. KOMMUNIKATION UNDER BYGGTID

Bolaget ansvarar för att ansöka om trafikanordningsplan hos Kommunen i det fall Bolagets

arbeten påverkar framkomligheten på allmän plats.

Kommunen och Bolaget ska i god tid underrätta Trafikförvaltningen i det fall bussarnas

framkomlighet kommer kunna påverkas under byggtiden och när området är färdigbyggt.
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Kommunen ansvarar för att kommunicera om framkomligheten under byggtiden till

allmänheten i god tid. Utbyggnaden av Södra Hallsta kommer att innebära omledning

av trafik. Tvärförbindelsen planeras att byggas ut innan arbeten med Salemsvägen påbörjas

för att säkra framkomligheten under byggtiden.

--------Övriga villkor--------

§ 32. ÅTERGÅNG AV ÖVERLÅTET MARKOMRÅDE

32.1. Etapp 1

Har Bolaget inte ansökt om bygglov för flerbostadshusen i etapp 1, inom Fastigheten enligt

detta avtal inom arton (18) månader från att Detaljplanen vunnit laga kraft ska markområdet

om Kommunen eller Bolaget så begär, återgå till Kommunen och betald köpeskilling ska

återbetalas utan att ränta eller annan ersättning påförs till Kommunen, se rödmarkering på

bilaga 11. I det fall Bolaget inte till fullo erlägger köpeskillingen enligt ovan förfaller detta

avtal i sin helhet. Kommunen har då rätt att behålla den erlagda handpenningen enligt ovan

jämte ränta som skadestånd. Detta villkor ska införas i kommande köpebrev.

Kan Bolaget på grund av hinder vilka inte stått i dennes makt att avvärja, inte fullgöra sina

skyldigheter enligt denna paragraf, skall Bolaget efter skriftlig framställning därom till

Kommunen erhålla en mot hindrets varaktighet svarande förlängning av tiden.

Om förvärvet återgår är det parternas avsikt att detta marköverlåtelseavtal skall upphöra att

gälla i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten.

Bolaget har rätt att påbörja byggnationen av annan etapp än det som angivits ovan. Vid

förändring i etappindelning ska Bolaget förankra det med Kommunen.

32.2. Etapp 2

Har Bolaget inte ansökt om bygglov för flerbostadshusen i etapp 2, inom Fastigheten enligt

detta avtal inom tjugofyra (24) månader från att Detaljplanen vunnit laga kraft ska

markområdet om Kommunen eller Bolaget så begär, återgå och betald köpeskilling ska

återbetalas utan att ränta eller annan ersättning påförs till Kommunen, se rosamarkering på

bilaga 11. I det fall Bolaget inte till fullo erlägger köpeskillingen enligt ovan förfaller detta

avtal i sin helhet. Kommunen har då rätt att behålla den erlagda handpenningen enligt ovan

jämte ränta som skadestånd. Detta villkor ska införas i kommande köpebrev.

Kan Bolaget på grund av hinder vilka inte stått i dennes makt att avvärja, inte fullgöra sina

skyldigheter enligt denna paragraf, skall Bolaget efter skriftlig framställning därom till

Kommunen erhålla en mot hindrets varaktighet svarande förlängning av tiden.
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Om förvärvet återgår är det parternas avsikt att detta marköverlåtelseavtal skall upphöra att

gälla i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten.

Bolaget har rätt att påbörja byggnationen av annan etapp än det som angivits ovan. Vid

förändring i etappindelning ska Bolaget förankra det med Kommunen.

32.3. Etapp 3

Har Bolaget inte ansökt om bygglov för parkhusen i etapp 3, inom Fastigheten enligt detta

avtal inom trettio (30) månader från att Detaljplanen vunnit laga kraft ska markområdet om

Kommunen eller Bolaget så begär, återgå och betald köpeskilling ska återbetalas utan att

ränta eller annan ersättning påförs till Kommunen, se svartmarkering på bilaga 11. I det fall

Bolaget inte till fullo erlägger köpeskillingen enligt ovan förfaller detta avtal i sin helhet.

Kommunen har då rätt att behålla den erlagda handpenningen enligt ovan jämte ränta som

skadestånd. Detta villkor ska införas i kommande köpebrev.

Kan Bolaget på grund av hinder vilka inte stått i dennes makt att avvärja, inte fullgöra sina

skyldigheter enligt denna paragraf, skall Bolaget efter skriftlig framställning därom till

Kommunen erhålla en mot hindrets varaktighet svarande förlängning av tiden.

Om förvärvet återgår är det parternas avsikt att detta marköverlåtelseavtal skall upphöra att

gälla i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten.

Bolaget har rätt att påbörja byggnationen av annan etapp än det som angivits ovan. Vid

förändring i etappindelning ska Bolaget förankra det med Kommunen.

§ 33. VITE

33.1. Flerbostadshusen och parkhusen

Har Bolaget inte påbörjat byggnation av flerbostadshusen och parkhusen enligt detta avtal

inom arton (18) månader från det att Bolaget erhöll bygglov för respektive byggnad och

bygglovet vunnit laga kraft, ska vite utgå om HUNDRATUSEN (100 000 kr) KRONOR per vecka

med ett maxbelopp om 20 % av den slutliga köpeskillingen. Detta gäller under förutsättning

att erforderlig lantmäteriförrättning vunnit laga kraft. Med påbörjad byggnation avses att

bygglov har sökts och beviljats samt att grundläggningsarbeten påbörjats inom Fastigheten.

Innan vitet löper ut ska Kommunen kalla Bolaget till ett möte för att diskutera avtalets

tidsplan.
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§ 34. SOCIALA KONTRAKT

Bolaget åtar sig att erbjuda Kommunen att teckna blockhyresavtal för motsvarande tio (10 %)

procent av antalet hyresbostäder i denna byggnation. När bygglov beviljats ska Kommunen

meddela Bolaget ifall Kommunen avser teckna blockhyresavtal. Särskilt avtal ska i sådant fall

tecknas mellan Bolaget och Kommunen innan inflyttning.

§ 35. FÖRTUR TILL KOMMUNINVÅNARE

Bolaget ska i första hand erbjuda minst 50 procent av de hyreslägenheterna som Bolaget

väljer att förmedla via allmän bostadskö till folkbokförda kommuninvånare i Salems kommun,

under förmedlingen av lägenheterna. Erbjudandet med förmedling i första hand till

kommuninvånare folkbokförda i Salems kommun gäller inom en tidsintervall om två (2)

veckor.

§ 36. UPPLÅTELSE AV HYRESRÄTTER

Bolaget åtar sig i och med undertecknandet av detta avtal att del av de bostadslägenheter

som uppförs på Fastigheten kommer ha hyresrätt som upplåtelseform. Bolaget äger inte

utan kommunens skriftliga samtycke rätt att ombilda lägenheterna för hyresrätt till

bostadsrätt eller dylikt inom femton (15) år från den dagen för erhållet slutbesked.

Om hyresrätterna utan kommunens skriftliga samtycke skulle ombildas till bostadsrätter eller

dyl har Bolaget skyldighet att erlägga vite om TRETTIOMILJONER (30 000 000 kr) KRONOR

till Kommunen.

§ 37. AVTALETS GILTIGHET

Detta avtal blir för Parterna bindande endast under förutsättning

att förslag till detaljplan enligt § 1 med eventuella mindre ändringar har vunnit laga kraft

att detta marköverlåtelseavtal undertecknas av Bolaget innan antagandebeslut av

Detaljplanen fattas av kommunfullmäktige i Salem

att kommunfullmäktige i Salem godkänner detta avtal genom beslut som vinner laga kraft

Skulle någon av dessa ovanstående förutsättningar inte uppfyllas är avtalet förfallet i sin

helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten.

§ 38. SKADESTÅNDSANSVAR

Om Bolaget eller av Bolaget anlitat företag inte följer sina åligganden enligt detta avtal och

Kommunen därigenom åsamkas skada är Bolaget ersättningsskyldig gentemot Kommunen.
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§ 39. ÄNDRING OCH TILLÄGG

Ändringar och tillägg till detta avtal skall för att vara gällande upprättas skriftligen och

undertecknas av båda parter genom behörig ställföreträdare.

§ 40. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET

Detta avtal får inte överlåtas på annan utan Kommunens skriftliga godkännande, till andra
bolag än av Bolaget helägt bolag inom koncernen eller speciellt bildat projektbolag i form av
en bostadsrättsförening, för genomförandet av exploateringen. Bolaget skall ha fortsatt
solidarisk ansvar tillsammans med bostadsrättsföreningen gentemot Salems kommun för alla
förpliktelse enligt detta avtal.

§ 41. TVIST

Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal skall avgöras av allmän svensk domstol

enligt gällande svensk rätt.

________________________

Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar varav Parterna tagit var sitt exemplar

samt ett exemplar skickas till Lantmäteriet i samband med att kommunen ansöker om

lantmäteriförrättning som detta avtal erfordrar.
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Ort:
Datum:

För SALEMS KOMMUN

_________________________
Rickard Livén

Bevittnas:

__________________________

Ort:
Datum:

För SVEAFASTIGHETER BOSTAD SÖDRA HALLSTA
AB

__________________________
Svante Jernberg

_________________________
Viktor Mandel

Bevittnas:

__________________________

_________________________
Mats Bergström

Bevittnas:

_________________________

_________________________
Lars Gärde

Bevittnas:

_________________________
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Ort:
Datum:

För SVEAFASTIGHETER BOSTAD AB

__________________________
Lars Gärde

Bevittnas

_________________________

Marköverlåtelseavtalet utgörs av detta

marköverlåtelseavtal (detta dokument)

samt följande bilagor:

BILAGOR:
1. Planområdet

2. Markområdet

3. Bebyggelseförslag

4. Stockholm stads definition av BTA

5. Servitutsområde

6. Markanvisningspolicy

7. Dagvattenutredning

8. Skyfallsutredning

9. ABVA - Salems kommun

10. Dagvattenstrategi - Salems kommun

11. Etappindelning

_________________________
Viktor Mandel

Bevittnas

_________________________
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Bilaga 3 
Bebyggelseförslag



> 1,5 meter

marknivå

1,9 meters takhöjd

x

x + 2*0,6 meter

Ljus BTA = huslängden * (x + 2*0,6) m
2

Ljus BTA i suterrängvåning  

En våning skall betraktas som en suterrängvåning om - utefter minst en vägg - golvets 

översida i våningen närmast ovanför ligger mer än 1,5 meter över markens medelnivå invid 

byggnaden. Är avståndet mindre är våningsplanet att betrakta som källare. 

Om markförhållandena invid byggnaden är mycket oregelbundna eller om nivåskillnaden från 

vägghörn till vägghörn är kraftig, tex för långt utsträckta byggnader eller sammanbyggda 

huskroppar, kan istället våningsplanet sektionsvis definieras som suterrängplan respektive 

källarplan uppdelat i skilda nyttjandeenheter på sätt som framgår av nedanstående illustration. 

För att en sektion skall klassificeras som ljus gäller liksom i huvuddefinitionen ovan att 

golvets översida i våningen närmast ovanför sektionen ligger mer än 1,5 meter över markens 

medelnivå angränsande till själva sektionen.  

Bilaga 4

Ljus bruttoarea bostäder (flerbostadshus) 

Ljus BTA i våningsplan ovan mark  

Ljus BTA i bostadshus omfattar normalt alla areor undantaget teknikutrymmen (utrymmen 

för fläkt, hissmaskin, el, tele, värme, kyla) på vind. 

Teknikutrymmen på ljust våningsplan nedan vind skall exkluderas om vind och källare saknas 

eller om dessa utrymmen av skälig anledning ej går att förläggas på vind eller i källare.  

Ljus BTA som medges enligt detaljplan men som inte utnyttjas skall medräknas (exempelvis 

oinredda vindar, bjälklagsöppning till förmån för dubbla våningshöjder (undantaget 

traditionella ljusgårdar)). 

Utrymmen för bostadskomplement (förråd, soprum, garage) i fristående byggnader räknas ej 

som ljus BTA, undantaget tvättstugor och gemensamhetslokaler som alltid skall medräknas. 

Indragna balkonger som är inglasade och klimatskyddade räknas som ljus BTA. 

Balkonger/loftgångar i övrigt omfattas ej. 

Vid snedtak räknas bruttoarean enligt fig. nedan. 



Sektion / nyttjandeenheter:

Sektion

2,0

2,8

marknivå

(2,8 + 0,75) / 2 (0,75 + 1,25) / 2 (1,25 + 2,0) / 2

1,8 => suterräng 1 => källare 1,6 => suterräng

ljus BTA beräkning mörk BTA ljus BTA beräkning 
enl nedan enl nedan

1 2 3

0,75
1,25

 
 

All area inom lägenheter i suterrängvåning räknas som ljus BTA liksom i förekommande fall 

innanförliggande förbindelsekorridor. 

 

Som ljus BTA för bostadskomplement i suterrängvåning (förråd, tvättstugor, soprum och 

gemensamhetslokaler och i förekommande fall teknikutrymmen) räknas arean fram till 

närmaste vägg i den ljusa delen av våningsplanet dock högst till ett byggnadsdjup om 6 meter. 

Avskiljs mörk och ljus del av en förbindelsekorridor skall liksom för suterränglägenheter hela 

korridoren räknas som ljus BTA (se fig).  
 

1)    1) teknikutrymme som av skälig anledning ej kan förläggas mörkt

 
 

För kommersiella eller övriga lokaler i suterrängvåning räknas ljus BTA till ett byggnadsdjup 

om 10 meter. För bruttoareor inom byggnadsdjup 10-30 meter räknas 75 % som ljus BTA. 

Om våningshöjden är högre än 3 meter ska 10-metersgränsen utökas till vad som bedöms 

skäligt. Bruttoareor bortom 30 meter räknas ej som ljusa. 
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Markanvisningspolicyn är antagen av kommunfullmäktige den 2016-11-17 

Inledning

Salem har som mål att bygga 450 nya bostäder under perioden 2015-2020 

Under perioden 2000–2014 byggdes 

782 bostäder i kommunen. I genomsnitt blir 

det 56 nya bostäder per år. Av dessa var 

ungefär 60 % småhus. Under perioden 2015–

2020 beräknas att 450 nya bostäder ska 

byggas i kommunen. Det är bland annat 

utbyggnad av Rönninge centrum, Salems 

Centrum och södra Hallsta samt förtätning 

av småhus i sydvästra Rönninge.  

För att Salems kommun ska bidra till 

länets bostadsförsörjning bör det enligt 

Tillväxt - och regionplaneförvaltningen byggas 

mellan 50 och 100 bostäder per år fram 

till 2030. Med nuvarande planering uppfyller 

Salem sin del av regionens bostads - byggande 

endast fram till 2020 

Innebörden av markanvisning
Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre/exploatör 

som ger exploatören ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla 

med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett kommunägt markområde för bebyggande. 

Mark och exploatering: 

 

 

 

 

 

 

 

 

”För att få exploatera ett 

område med småhus eller 

flerbostadshus fordras i 

regel detaljplan. Om det 

inte finns en detaljplan 

eller om en detaljplan 

behöver ändras kan en 

exploatör, 

byggentreprenör, 

fastighetsägare söka ett så 

kallat planbesked hos 

kommunen  
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Syftet med riktlinjerna 

Riktlinjer syftar till att skapa förutsättningar för bebyggelseutvecklingen i Salems kommun och 

tydliggöra kommunens förhållningssätt för markförsäljningar. Huvudprincipen vid 

markanvisning i Salems kommun är att överlåta (sälja) marken.  

Hur kommunen upprätthåller de uppsatta målen, Salems kommun en av Södertörns bästa 

boendemiljöer samt att Salems kommun ska ta ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar 

miljö, beror till stor del på hur kommunen behandlar sitt markinnehav. Målet med att Salems 

kommun ska ha en stabil ekonomi innebär att kommunen ska få en skälig avkastning på sitt 

markinnehav.

Generellt om markanvisningar i Salems kommun och villkor för försäljning 

Riktlinjerna för markanvisningar 

behandlar försäljning av kommunal mark. 

Riktlinjerna gäller inte för försäljning av 

villatomter för enskilt byggande. 

Försäljning av villatomter för enskilt 

byggande sker huvudsakligen via den 

kommunala tomtkön.  

Kommunen kan också utföra 

mindre markregleringar som inte faller 

inom ramen för riktlinjerna. Riktlinjerna 

behandlar inte heller markupplåtelse 

samt kommunens förvärv av mark.  

I de fall kommunen beslutar om val av 

exploatör för anvisat markområde under 

pågående planarbete tecknar kommunen i 

regel ett planeringsavtal. Därefter ingår 

inom ramen för markanvisningen, själva 

planläggningen av marken för ändamålet.  

Under framtagande av detaljplanen pågår 

parallellt en förhandling om ett 

marköverlåtelseavtal med tilldelad 

exploatör. Kommunfullmäktige godkänner 

marköverlåtelseavtal samtidigt som 

antagandebeslut av detaljplan fattas.  

En markanvisning kan också ske efter 

antagande av en detaljplan.  

Salems kommun har 

som mål att bli en av 

Södertörns bästa 

boendemiljöer samt ta 

ansvar för 

utvecklingen mot en 

allt mer hållbar miljö

3
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Kommunens roll 

Kommunens roll som markägare 

Kommunen har det yttersta ansvaret 

för bebyggelseutvecklingen och den 

fysiska samhällsplaneringen. Kommunen 

har också ansvar för bostadsförsörjningen 

och att säkerställa allmänna intressen. 

Genom plan- och bygglagen (PBL) har 

kommunen starkt styrmedel över 

markanvändningen, men också som 

markägare har kommunen möjligheter 

att påverka utvecklingen.  

Externa intressenter, främst exploatörer, 

men också kommuninvånarna, ska kunna veta 

vilka förutsättningar som gäller för 

försäljning av kommunägd mark.  

Riktlinjerna ska klarlägga möjligheterna 

för utbyggnad på den kommunägda marken 

samt även kommunens krav för 

bebyggelse hos exploatörer.  

Initiering och val av metod för markanvisning 

En markanvisning kan initieras på två olika sätt: 

o Kommunens planer för ny bebyggelse eller utveckling av befintlig,
t ex bostäder, arbetsplatser eller kommunens egna behov av
verksamhetslokalisering
(t ex skola, särskilt boende m.m.).

o Exploatör lämnar in förslag som ansökan om planbesked vilket
prövas av kommunen.

Kommunens 

markinnehav  

Av Salems totala yta ägs 

omkring 70 % av Stockholm 

vatten. Området är en del av 

Bornsjöns reservvattentäkt 

som är skyddat och utpekat 

som en grön kil i Stockholms 

län. Inom tätortsdelerna 

Rönninge/Salem är en 

mindre del av kommunens 

mark exploateringsbar 
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En markanvisning kan utföras på tre olika sätt: 

o Anbud (försäljning genom budgivning)

o Direktanvisning (en exploatör markanvisas direkt ett område)

o Markanvisningstävling (idéprövning och försäljning genom anbud eller direktanvisning)

Riktlinjer för markanvisningar 

1. Förutsättningar för markanvisningar i Salems kommun

Markanvisningar ska huvudsakligen initieras av kommunen. Kommunstyrelsen beslutar

om att en markanvisning ska ske för ett visst område samt vilken tilldelningsmetod

(anbud, direktanvisning, markanvisningstävling) som ska användas.

Utvärdering av förslag, anbud eller tävlingsbidrag kommer att ta sin utgångspunkt i

kriterier som formuleras av kommunen för respektive projekt (markpris, utformning,

gestaltning med mera).

Anbud (försäljning med budgivning) 

Vid anbudsförfarande framgår de förutsättningar och  

krav som gäller för det aktuella markområdet i ett prospekt som tas fram av kommunen. 

Prospektet samt tidpunkt för exploatör att lämna ett anbud annonseras i lämpliga medier och 

på www.salem.se samt till intressenter enligt en intresseanmälningslista. 

Anbudsförfarandet kan tillämpas antingen när en detaljplan ska tas fram för ett område eller 

när det finns en gällande detaljplan. 

Direktanvisning (en exploatör markanvisas ett område) 

Direktanvisning används till exempel när det enligt kommunens preferenser och önskemål står 

klart att endast en eller ett fåtal byggherrar är aktuella för ett område. Försäljningen av mark 

ska ske enligt marknadsmässig värdering. Direkt markanvisning kan tillämpas antingen när en 

detaljplan ska tas fram för ett område eller när det finns en gällande detaljplan.  

Markanvisningstävling (idéprövning och försäljning med anbud)  

Markanvisningstävling används i kommunen när platsen eller ändamålet 

så kräver, till exempel vid projekt där arkitektur, nytänkande, teknikutveckling eller lokala 

förutsättningar tillsammans med ekonomi behöver prövas.  

Direktanvisning 

Anbud 

Markanvisning 
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För en markanvisningstävling tar kommunen fram ett program som beskriver kriterierna och 

förutsättningarna, vilka annonseras i lämpliga medier och på www.salem.se. 

I programmet ska det framgå under vilken tidsperiod exploatören ska lämna in sitt förslag.  

Markanvisningstävling kan tillämpas antingen när en detaljplan ska tas fram för ett område 

eller när det finns en gällande detaljplan. 

o Kommunens strävan är att ge olika exploatörer möjlighet att få verka i kommunen. Fler

än en exploatör kan bli markanvisade inom ett planområde. Ifall fler än en exploatör

blir markanvisade inom ett planområde ska marköverlåtelseavtal med respektive

exploatör tecknas och godkännas av kommunfullmäktige.

o Kommunstyrelsen beslutar också när i tid en markanvisning bör genomföras, vilket

baseras på kommunens årliga planering och prioritering av projekt.

o Kommunfullmäktige beslutar alltid om marköverlåtelseavtal. Kommunen tillämpar i

huvudsak inte upplåtelse av mark med tomträtt. Mindre markregleringar värderas och

säljs i samband med fastighetsregleringen hos Lantmäteriet.

2. Allmänna krav på exploatörer för att få markanvisning

De generella kraven på exploatörer är desamma oavsett vilken tilldelningsmetod som

används. Beroende på projektets storlek och omfattning ska exploatör kunna redovisa:

o allmänna kunskaper om byggande och planering genom referenser,

o specifika kunskaper om det aktuella projektets ändamål (t ex bostadsbyggande,

förskolor, gruppboende),

o långsiktig kvalitéts- och miljöprofil (t ex certifiering av miljöklassat byggande), samt,

o ekonomiska förutsättningar för att genomföra projektet.

Kommunen vill också främja en mångfald i boendet. Det innebär att kommunen vill ha en 

variation när det gäller upplåtelseformer och hustyper samt lägenhetsstorlekar.  

Information om kommunens 

markanvisningar aviseras på 

kommunens hemsida med 

mera.  
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3. Miljö- och klimat

Vid byggande på mark som kommunen överlåter har kommunen en hög ambition för

miljömässigt hållbart byggande. Kommunen har följande villkor vad det gäller

miljöanpassat byggande.

o Energieffektivitet

Bästa teknik ska användas för att

minimera energibehovet för

byggnaders anläggande och drift.

För bostadens/lokalens

uppvärmning bör fjärrvärme eller

helt förnyelsebar energi användas.

o Hälsa och byggmaterial

God inomhusmiljö ska säkerställas.

Bra miljöval ska beaktas vid

materialval och kemikalier som

byggs in vid nybyggnation.

Byggprocessen 

Miljöbelastning ska minimeras under 

byggprocessen. Det innebär att transporter 

av byggmaterial och hantering av schakt- 

samt fyllnadsmassor samordnas. Under 

byggprocessen ska exploatören ha ett 

genomgående miljötänkande, vilket 

omfattar alltifrån samåkning, samordnad 

varudistribution och återvinning.  

Upföljning och kvalité 

En exploatör ska helst miljöklassa projekt 

enligt någon av de certifieringssystem som 

finns på marknaden. Vid uppförande av 

flera byggnader ska alla husen byggas i 

likvärdig standard.   

4. Markanvisningens tidsbegränsning

Tilldelad markanvisning till exploatör gäller i två år från laga kraftvunnen detaljplan

eller i två år från tilldelad markanvisning. Det innebär att startbesked för bygglov ska

vara utfärdat inom dessa två år. I annat fall förfaller markanvisningen utan rätt till

ersättning och kommunen har då rätt att anvisa annan exploatör.

Villkor för 

miljöanpassat 

byggande 
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5. Planeringsavtal och markprissättning

Ett planeringsavtal är ett avtal mellan kommunen och en exploatör för planering och 

genomförande av byggande på kommunal mark. Planeringsavtal tecknas när detaljplan ska 

tas fram. I planeringsavtal ska bland annat följande regleras: 

På kommunens begäran ska exploatör upplåta bostäder/lokaler för till exempel barn-

och äldreomsorg eller andra boendeformer som ingår i kommunala åtaganden.  

Om kommunen är huvudman för allmänna anläggningar kommer kommunen att 

ansvara för att utbyggnaden av dessa anläggningar genomförs. Kommunens 

kostnader för infrastruktur (t ex gator, torg och park) ska vanligtvis kompenseras med 

intäkter från markförsäljningen och/eller gatukostnadsersättningar. 

Planering som avbryts eller om detaljplanen inte 

vinner laga kraft ger inte exploatören rätt till 

ekonomisk ersättning eller rätt till ny 

markanvisning.  

Markanvisningen/planeringsavtalet får inte 

överlåtas utan kommunfullmäktiges medgivande. 

I planeringsavtalet förbinder sig exploatören att bekosta framtagande och 

genomförande av detaljplanen inklusive nödvändiga utredningar. Beroende på typ av 

exploatering kan kommunen för planläggningen debitera för nedlagd tid enligt gällande 

timtaxa, vilket regleras i planeringsavtal. Kostnader för externt utförda utredningar, 

såsom förprojekteringar av gator och VA, markundersökningar med flera, som 

kommunen upphandlat vidarefaktureras till exploatören.  

Exploatören står för den ekonomiska risken för planarbetet. 

o exploateringens innehåll, storlek och användning,

o upplåtelseform för bostäder med mera,

o markprissättning för den kommunala marken,

o principerna för kostnadsfördelningen för

utbyggnaden av allmänna anläggningar till följd av

exploateringen,

o utförande och finansiering av planarbetet,

o förutsättningar för genomförandet samt,

o vad det slutliga marköverlåtelseavtalet ska reglera.
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6. Marköverlåtelseavtal

Marköverlåtelseavtalet reglerar villkoren för marköverlåtelser mellan kommunen och

exploatören. Innehållet i marköverlåtelseavtal anpassas till varje enskilt fall.

Det geografiska området som avtalet reglerar definieras som ett exploateringsområde.

Följande punkter är exempel som kan eller ska regleras i ett marköverlåtelsesavtal: 

o markföroreningar,

o skydds- och säkerhetsåtgärder,

o bebyggelsens utformning,

o tidsplanering,

o kontroller och garantier för exploatörens åtaganden,

o ansökning om och bekostande av lantmäteriförrättning,

o förfarande vid tvister,

o ersättningar för marköverlåtelser och ersättningar för allmänna anläggningar.

o Tillämpliga delar i planeringsavtalet överförs till marköverlåtelseavtalet.

o I de fall det finns utarbetade gestaltningsprinciper för utbyggnaden av detaljplanen

kopplas de till marköverlåtelseavtalet.

o Om detaljplanen inte vinner laga kraft ger inte det exploatören rätt till ekonomisk

ersättning eller rätt till ny markanvisning.

o Marköverlåtelseavtal får inte överlåtas utan kommunfullmäktiges medgivande.

o Kommunens markprissättning ska utgå från marknadsmässiga förutsättningar.

Kommunens 

markprissättning 

ska utgå från 

marknadsmässiga 

förutsättningar 
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Kontakt 
Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Adress 
Salems kommun  

MSB 

144 80 Rönninge 

Besöksadress 
Säby Torg 16

Telefon 
08-532 59 800 (vxl) 

E-post
Fornamn.efternamn@salem.se 

Läs mer 
www.salem.se/bygga-bo--miljo/mark-och-exploatering/
markanvisningar/ 
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DAGVATTENPOLICY FÖR SALEMS KOMMUN 

Salems kommuns dagvattenpolicy ger riktlinjer för hantering av dagvatten på all 
mark inom kommunens gränser. Generellt gäller att dagvattenlösningar i första 
hand ska planeras för att uppnå en öppen och långsiktigt hållbar dagvattenhantering 
och utformas med hänsyn till platsens förutsättningar, dagvattnets föroreningsgrad 
och recipientens1 känslighet, efter bedömning. En långsiktigt hållbar 
dagvattenhantering innebär att ta hand om vattnet på ett så naturligt sätt som 
möjligt. 

● Nya bebyggelser ska planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en
översvämning från minst ett 100-årsregn.

● Dagvattenavrinningen samt föroreningshalterna från ett markområde bör inte
öka efter exploatering.

● Dagvatten ska i första hand omhändertas lokalt och renas inom egen fastighet
så att belastningen på ledningsnät, angränsande fastigheter och recipienter
minimeras. Hanteringen ska vara fokuserad på enkla och småskaliga lösningar,
på såväl allmän mark som på kvartersmark.

● Dagvattensystemet ska vid nybyggnation dimensioneras enligt Svenskt vattens
senaste anvisning P110, och utformas för att klara ett 20-års regn med 20
minuters varaktighet utan översvämning.

● Hårdgörning av ytor ska i möjligaste mån undvikas för att minska hastig
dagvattenavrinning.

● Då dagvattensystemet är fullt, ska dagvattnet nå recipienten via ytavrinning.

● Dagvatten med höga halter av föroreningar bör alltid i första hand renas vid
källan före utsläpp i recipient.

● Dagvatten ska hanteras och framhävas som en resurs i stadsbyggnaden. Det ska
i första hand nyttjas på ett sätt som berikar miljön med avseende på exempelvis
rekreation, biologisk mångfald, naturvärden och estetisk miljö.

1 mottagare t.ex. sjöar och vattendrag 
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Inledning 

Salems kommun dagvattenstrategi med dagvattenpolicy är ett verktyg för att skapa en 
hållbar dagvattenhantering. Den innehåller övergripande riktlinjer och strategier. 

Upprättandet av dokumentet har initierats av VA-enheten. Dokumentet har sedan 
utarbetats av en övergripande arbetsgrupp med deltagande från miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen (VA, plan och exploatering, bygg och miljö samt gata). 

Dokumentet ska vara levande och ska vid behov revideras och utvärderas utifrån den 
tekniska utvecklingen och det aktuella kunskapsläget. En genomgång för eventuell 
revidering ska ske med fyra års intervall, sammankallande är VA-enheten. 
Dagvattenstrategi med dagvattenpolicy är antagen av kommunfullmäktige. 

Bakgrund och syfte 

I naturliga miljöer tränger regnvatten ner i marken, men i urbana miljöer förhindrar 
hårdgjorda ytor såsom asfalt den naturliga infiltrationen. Konsekvensen är att vattnet 
samlas och rinner snabbare, samt sköljer med sig föroreningar. Klimatförändringarna ger 
ytterligare utmaningar med ökad nederbörd och ökade flöden. 

Behovet av robusta dagvattenlösningar som fungerar i ett framtida förändrat klimat skapar 
motiv för innovation av olika tekniker och arbetsmetoder. För att uppnå maximal effekt 
bör åtgärder sättas in i hela dagvattnets avrinningskedja. Syftet med detta dokument är att 
beskriva grundprinciper för hantering av dagvatten inom kommunen. För att förbättra 
miljön samt minska risken för översvämning är det därför viktigt att hantera 
dagvattenfrågorna i ett tidigt skede då det oftast blir dyrare med dagvattenlösningar i 
efterhand. Genom att lyfta fram hushållning av naturresurser på ett tydligt sätt kan nya 
lösningar för såväl enskild samt allmän VA-försörjning utvecklas både ur ett ekonomisk och 
kvalitativt perspektiv. 

Dagvattenstrategin/policyn riktar sig i första hand till kommunens tjänstemän för att skapa 
en hållbar dagvattenhantering inom kommunen men även till fastighetsägare, 
verksamhetsutövare, exploatörer med flera. Dokumentet omfattar riktlinjer och 
användbara exempel på dagvattenlösningar som är applicerbara i 
samhällsbyggnadsprocessen. 

Definition - Vad är dagvatten? 

Dagvatten är det nederbördsvatten, det vill säga regn- och smältvatten, som inte tränger 
ned i marken, utan avrinner på markytan. (2§ SNFS 1994:7) Till skillnad från ytvatten 
såsom vattendrag, sjöar och våtmarker som i största utsträckning är permanenta, är 
dagvatten det vatten som är tillfälligt. Definitionen dagvatten används för det mesta i 
urbana miljöer. 

Dagvatten med höga halter av föroreningar ska alltid renas före utsläpp i recipient. Enligt 
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miljöbalken ska den som vidtar en åtgärd också genomföra de skyddsåtgärder, iaktta de 
begränsningar och vidta de försiktighetsmått, för att åtgärden inte ska medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta gäller alla typer av fastigheter.  

Lagstiftning och styrande dokument 

Omhändertagande av dagvatten är baserat på styrdokument från många nivåer. 
Dagvattenstrategin är inte ett lagligt bindande dokument, utan fungerar som ett stöd för 
samhällsbyggnadsplaneringen vid dagvattenfrågor. 

Plan- och bygglag, Miljöbalken och Lagen om allmänna Vattentjänster   
Det viktigaste styrinstrumentet för en bra dagvattenplanering är Plan- och bygglagen, PBL. 
Det gäller att i detaljplanerna fastställa riktlinjer och regler för dagvattenhanteringen. Det 
kan exempelvis gälla höjdsättning krav på lägsta marknivå för bebyggelse och begränsning 
av hårdgjorda ytor. Enligt PBL ska översiktsplanen (ÖP) ge vägledning för beslut om 
användning av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön skall utvecklas 
och bevaras. ÖP är inte en bindande dokument. 

Enligt miljöbalken (MB) är dagvatten inom detaljplanelagt område att betrakta som 
avloppsvatten och ska omhändertas så att olägenheter för hälsa och miljö inte 
uppkommer. 

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) är dagvatten definierat som avloppsvatten 
om det avleds från samlad bebyggelse, vilket enligt rättspraxis betyder runt 23-30 
fastigheter. Ett sådant område behöver inte vara detaljplanelagt. Lagen om allmänna 
vattentjänster ger inga möjligheter för VA-huvudmannen att ställa krav på reducering av 
flöde, rening etcetera. 

Vatten och översvämningsdirektiv  
EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EY) reglerar hur och var dagvatten kan släppas ut till 
recipienter. Enligt ramdirektivet ska alla vattendrag ha nått god status 2021 (vissa 
undantag finns från detta), och den befintliga statusen får inte försämras. 
Översvämningsdirektivet (2007/60/EY) syftar till att minska och hantera 
översvämningsrelaterade risker för människors hälsa, miljö, infrastrukturer och egendom. 

Miljömål  
Svenska riksdagen har beslutat om sexton miljökvalitetsmål som ska ge en långsiktig 
målbild för miljöarbetet och fungera som vägledning för hela samhällets miljöarbete, såväl 
myndigheters, länsstyrelsers, kommuners, som näringslivets och andra aktörers. Det är 
främst två mål som berör dagvattenhanteringen: Levande sjöar och vattendrag samt 

Grundvatten av god kvalitet . Miljömålen är ett viktigt nationellt styrmedel, men är i sig 
inte juridiskt bindande.  

Vattenplan för Salems kommun 
Salems vattenplan stakar ut hur kommunen ska arbeta för att uppnå eller bibehålla god 

Post : Salems kommun, 144 80 Rönninge Telefon: 08-532 598 00 E-post : info@salem.se Org nr: 212000-2874 

Besök : Säby Torg 16, Salem Fax : 08-532 598 87 Webb: www.salem.se Bankgiro : 210-9569 

2019-08-15

6/26



Dnr KS/2019:11 

status på sina vattenförekomster, detta enligt EU:s vattendirektiv. Planen har även som 
ambition att återge vilka skyddsvärden som finns kopplade till kommunens yt- och 
grundvattenförekomster och på så sätt även bidra med att sprida kunskap. Planen 
representerar också ett nytt förhållningssätt till vattenvård i Sverige, där 
vattenförekomsternas tillstånd, snarare än administrativa gränser, är styrande. Något som 
är särskilt relevant i samband med exploatering och framtagandet av nya detaljplaner. 
Vattenplanen är uppdelad i två delar, i dessa hittar du följande: 

● Del 1: Klargör vattenplanens syfte och mål samt tydliggör en rad ämnesvisa
delmål. Del 1 ger också en övergripande bild över de vattendrag som helt eller
delvis finns inom kommunens gränser samt dess flödesriktning. I slutet av del 1
redogörs även ett antal förslag på åtgärder som bör prioriteras.

● Del 2: Går mer in i detalj på kommunens vattendrag och är mer inriktad på att
återge fakta. Del 2 syftar på så sätt till att både samla grundläggande information
men också upplysa kommunens tjänstemän om viktiga omständigheter att ta i
beaktande.

Dagvattenstrategi   
Dagvattenstrategin är kommunens eget styrmedel för att eftersträva en hållbar 
dagvattenförsörjning, vilket bland annat bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten 
följs. Dokumentet ska vara ett stöd för samhällsbyggnadsplaneringen vad gäller 
dagvattenfrågor. I strategin fastställs de grundläggande principerna för hur 
dagvattenfrågorna ska behandlas. Syftet med att upprätta en dagvattenstrategi är att 
skapa en grund för genomtänkta, miljöanpassade och kostnadseffektiva metoder för att 
hantera dagvatten. Dagvattenstrategin med dagvattenpolicy ska uppdateras och 
kompletteras vid behov. 

Recipienter och klimatförändringar 

Dagvatten från Salems tätorter leds till sjöarna Flaten, Uttran och Dånviken. Enligt 
länsstyrelsens vatteninformationssystem Sverige, VISS, är endast Uttran klassificerad 
enligt vattendirektivet, se bild 1. Flaten och Uttran är regelbundet kontrollerade av 
kommunen, för dess betydelse för landskapsbilden och friluftslivet. Recipientkontrollen 
har visat att vattnet är tydligt övergött och att sjön årligen drabbas av syrefria bottnar. 
Båda sjöarna påverkas till stor del av tillrinnande dagvatten. Dagvattenrecipienter utanför 
tätbebyggt område är Bornsjön och Tullan samt Mälaren i norr. 

Grundvattenförekomsterna S:t Botvid och norra delen av Uttran är recipienter av 
dagvatten från delar av tätorten Salem. Vattenkvaliteten i dessa får inte försämras då 
grundvattenförekomsten S:t Botvid ansluts till Bornsjön som är reservvattentäkt för stora 
delar av Stockholms län och grundvattenförekomsten norra delen av Uttran som är viktigt 
för Botkyrka kommuns reservvattenförsörjning. 

Enligt EU:s ramdirektiv för vatten, så fastställer vattenmyndigheterna miljökvalitetsnormer 
med kvalitetskrav för alla vattenförekomster. För de vatten som riskerar att inte uppnå 
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god status behöver åtgärder vidtas. Statusen får inte försämras. 

Nederbörd innehåller föroreningar som kan orsaka miljöproblem i mark och 
vatten. I normala fall filtreras en del av föroreningarna bort i vegetation och 
markskikt medan dagvatten hålls kvar längre i vegetationsskiktet på obebyggda 
ytor. Genom att ytor görs ogenomsläppliga rinner vattnet av snabbt och 
därigenom drar det med sig föroreningar på väg ner till recipienten, samtidigt som 
det inte hinner släppa ifrån sig föroreningarna lokalt. De förorenade ämnen som kan finnas 
i dagvatten är fosfor och kväve, tungmetaller som bly, koppar, zink, kadmium, krom och 
nickel, suspenderat material med flera. 
 

 
Bild 1. Blå markering visar Uttrans avgränsningsområde. Uttran är statusklassificerad 
enligt VISS (vatteninformationssystem Sverige). Statusklassificeringen är en bedömning av 
hur vattnet mår. Mer information om statusklassning finns på www.viss.lansstyrelsen.se 
 
Klimatförändringar kommer att innebära skillnader i årstidernas karaktär, i synnerhet 
temperatur och nederbörd. Det är troligt att fler intensiva väderhändelser som till exempel 
stora mängder nederbörd inträffar. Högre temperaturer kommer även förändra 
dynamiken och förekomsten av vatten. Detta kan till exempel innebära att det blir 
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vanligare med höga flöden även under vinterhalvåret. Översvämningskartering i Salem har 
visat att översvämningar på grund av ökade havsnivåer inte ska påverka kommunens 
tätorter signifikant. Till skillnad från översvämningsrisker relaterade till havsnivån, kan 
risker relaterade till översvämningar på grund av underkapacitet i befintliga 
dagvattensystem vid tätorter vara aktuella i Salem. Dagens ledningsnät är mestadels redan 
fullt utnyttjade och kapacitet för ytterligare påkoppling, samt ökande mängder av 
dagvatten saknas i många fall. På senare år har problematiken med långvarig torka lyfts 
upp, inte minst genom bevattningsförbud som en följd av detta. En annan konsekvens av 
detta är skador i form av marksättningar. För att förebygga dessa risker kan man lagra 
dagvatten lokalt exempelvis genom anläggande av regnvattentankar som kan användas till 
odlingsbevattning. 

Dagvattenhantering i olika skeden 

För att uppnå en hållbar dagvattenhantering är det viktigt att dagvattenfrågorna tas upp 
tidigt i planprocessen. Nedan klargörs hur dagvattenfrågan ska adresseras i respektive 
skede. 

Översiktsplan 
Översiktsplanen ska ange kommunens ställningstagande i användningen av mark och 
vatten och hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras. En översiktsplan ska 
innehålla följande: 

● Dagvattenutredning 
● Utredning av geologiska förutsättningar 
● Principer för dagvattenhantering, baserat på utredningar  
● Beskrivning av recipienter för mottagande av dagvatten  
● Kartläggning av lämpliga platser för dagvattenanläggningar  
● Förklaring av kommunens verksamhetsområde för dagvatten  
● Förutsättningar för gemensamhetsanläggningar inom kvartersmark  
● Principer för dagvattenhantering inom kommunens detaljplaner 
● Skyfallskartering 
● Redovisning av miljökvalitetsnormer för vattenförekomster 

Detaljplan  
Redovisning av hur eventuell fördröjning och rening av dagvatten från planområdet ska 
hanteras. Dagvattensystem ska i första hand vara baserat på hantering på plats och 
fördelning av belastning. Fördelning av belastning betyder att hantering ska ske så nära 
källan som möjligt, med åtgärder som liknar vattnets naturliga hydrologi, där till exempel 
fördröjning är ett naturligt steg. Denna tanke strävar bort från att leda dagvatten i 
ledningar rakt till recipienter och den punktbelastning det medför. Istället bör det strävas 
mot att integrera dagvattenhanteringen i planen för att berika miljön med avsikt på 
rekreation, biologisk mångfald etc. 

Preliminär utredning  
● Markens geologi och infiltrationskapacitet  
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● Grundvattennivåer  
● Detaljerade höjduppgifter och markering av lågpunkter inom planområdet  
● Byggnaders lägsta golvhöjd  
● Mängdberäkning för dagvattenutformning  
● Kapacitetsanalys för befintligt ledningssystem  
● Områden för fördröjning av dagvatten  
● Sjöar, vattendrag och diken som är recipienter för områdets dagvatten  
● Konsekvensbeskrivning utifrån påverkan på recipient, inklusive beskrivning av 

recipienten 
● Beräkningar ska utgå ifrån 10 respektive 100-årsregn 
● Konsekvensbeskrivning av extremsituationer (minst 100-års-regn), inklusivt behov 

för skyddsåtgärder för skydd av område och bebyggelse  
● Utredning av ägare och ansvarsindelning av ledningssystemets delar  
● Beräkningar av flöden och föroreningsmängder i dagvattnet före och efter 

exploateringen samt efter föreslagna dagvattenåtgärder (med klimatfaktor 1,25) 
● Förslag på lämpliga dagvattenåtgärder för lokalt omhändertagande av dagvatten 

(LOD) 
Riktlinjer  

● Den naturliga vattenbalansen ska i möjligaste mån bibehållas 
● Hårdgörning av ytor ska undvikas 
● Utrymme för dagvattenlösningar ska säkerställas och genomförbara lösningar ska 

identifieras 

Bygglov, detaljprojektering & ABVA  
Under bygglovsprocessen ska frågan om dagvattenhantering lyftas upp i ett tidigt skede. 
Det ska finnas en kännedom om dagvattenstrategin och dagvattenpolicyn bland de 
sökande. Innan startbesked ges kan bygglovshandläggarna även kontrollera att 
dagvattenhanteringen finns med i den upprättade kontrollplanen, där den sökande visar 
vilka tekniska kontroller som ska göras för projektet. Dagvattenhanteringen följs sedan 
upp inför slutbesked där handläggaren säkerställer att byggherren har uppfyllt kraven. 

Konkreta åtgärder för dagvattenhantering på allmän plats och vägområde tas däremot 
fram i detaljprojekteringen. All detaljprojektering inom kommunen ska ske i enlighet med 
dagvattenstrategin och möjliga åtgärder ska granskas. 

Allmänna bestämmelser för användande av allmänna vatten- och avloppsanläggning 
innehåller riktlinjer för användning av VA-anläggningar, samt med förklaringar av 
ansvarsfördelningar. 

Ansvarsfördelning 

Enligt gällande lagstiftning har alla ansvar för att hantera dagvatten med försiktighet så att 
miljön inte skadas. Utöver kommunens ansvarsområde gäller ansvaret exempelvis 
fastighetsägare, Trafikverket, entreprenörer och/eller byggherrar. För hållbar 
dagvattenhantering krävs samarbete mellan alla involverade aktörer. Ansvarsfördelning i 
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Salems kommun är presenterad i bilaga 1. 

Dagvatten- olika lösningar 

Lokalt omhändertagande på privat mark  
Inom tomtmark ska olika former av lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) i första 
hand tillämpas, se bilaga 2 för exempel. Från hårdgjorda ytor som tak, asfaltytor med mera 
bör dagvattnet ledas till en lämplig infiltrationsyta, till exempel en gräsyta. 
Dagvattenledningar för bortledning av regnvatten från hårdgjorda ytor inom tomtmark ska 
i normala fall inte anläggas. Förutom att LOD minskar behovet av kapacitetsutrymme på 
ledningsnätet, fördröjer det och renar dagvattnet.  

Fördröjning nära källan  
Avvattning av allmänna ytor (såsom vägytor) utanför tomtmark skall så långt som det är 
möjligt ske med, se bilaga 2 för exempel:  

● Genomsläppliga beläggningar  
● Infiltration på gräsytor  
● Infiltration i stenfyllningar  
● Tillfällig uppdämning av dagvatten på speciellt anlagda översvämningsytor  
● Dammar  
● Våtmarker  

Trög avledning  
På allmän platsmark ska långsam transport av dagvatten från de övre delarna av 
avrinningsområdet föredras i stället för traditionella rörsystem, se bilaga 2 för exempel.  

Samlad fördröjning  
För större upptagningsområden ska samlad fördröjning ske för att minska eller fördröja 
avrinningen, se bilaga 2 för exempel. 

Föroreningar i dagvatten 

Fastigheter eller verksamheter med högre halter av föroreningar är skyldiga att rena sitt 
dagvatten innan det släpps i dagvattensystemet. Omhändertagande och rening av 
dagvatten bör i så stor utsträckning som möjligt ske med naturliga reningsmetoder. Det 
finns en mängd olika sätt att rena dagvatten på, och anpassningen av rening till varje 
fastighet är viktig. Verksamhetsutövare bör därför alltid kontakta kommunens miljöenhet 
för samråd. 

Recipientens känslighet och status enligt vattendirektivet ska vara styrande vid bedömning 
om den tål ytterligare belastning av föroreningar. I vissa fall kan recipientens status 
motivera hårdare krav. Ett exempel kan vara där en recipients statusklassning enligt 
Vattendirektivet ändras på grund av dagvattnet så att miljökvalitetsnormen inte uppfylls. 
Recipientens kemiska och ekologiska status får inte försämras på grund av dagvattnet.  

Eftersom dagvatten är varierande till sin karaktär bör inte stickprover ligga till grund för 

 

 Post : Salems kommun, 144 80 Rönninge Telefon: 08-532 598 00 E-post : info@salem.se Org nr: 212000-2874 

 Besök : Säby Torg 16, Salem Fax : 08-532 598 87 Webb: www.salem.se Bankgiro : 210-9569 

 

2019-08-15

11/26



 

 

 

 
Dnr KS/2019:11 

 

 

eventuella bedömningar. Istället rekommenderas flödesproportionell provtagning som ger 
mer representativa halter. Däremot är det inte alltid nödvändigt eller möjligt att provta ett 
dagvatten t.ex. vid planerade områden. Vid dessa tillfällen kan användningen av 
schablonhalter för beräkning av belastningen på recipient vara rekommenderat. 

Identifiering och åtgärder för källorna till olika föroreningar för att förbättra och stärka 
befintliga naturvärden i kommunens recipienter, se tabell 1, kräver fortsatt arbete. För att 
få renare recipienter bör förebyggande åtgärder främjas för att se till att föroreningarna 
inte hamnar i dagvattnet. Detta kan t.ex. ske genom att ställa krav på avfalls- och 
kemikaliehanteringen hos miljöfarliga verksamheter samt ställa tydliga krav på 
oljeavskiljare och reningsutrustning där det behövs. 

Tabell 1. Ämnen som förorenar dagvatten. 

Ämne  Påverkan på människor och 
natur 

Huvudsakliga lokala källor 
till spridning och förorening 
av dagvatten 

Bakterier  Kan ge problem vid 
badplatser. 

Bräddat avloppsvatten och 
djurspillning. 

Bly  Mycket giftigt för djur och 
människor. 

Skorstenskragar, fordon och 
infrastruktur (t ex blymönjade 
broar). 

DEHP (dietylhexylftalat)  Misstänkt reproduktionsrisk.  
Giftig. 

Mjukgörare i plast. 

Kadmium  Mycket giftigt för djur och 
människor. 

Fordon och som förorening i zink 
(byggnadsmaterial). 

Koppar Giftigt i låga halter för 
vattenlevande djur 
och växter. 

Takytor, fordonstrafik, t ex 
bromsbelägg. 

Krom Giftigt i låga halter för 
människor, djur och växter. 

Fordon och byggnader. 

Kvicksilver  
 
 

Mycket giftigt för människor, 
djur och växter. 

Varor som innehåller 
kvicksilver. Diffus spridning 
vid avfallshantering. 

Nickel  
 

Giftigt i låga halter för 
människor, djur och växter. 

Fordonstrafik t ex del i 
ytbeläggning. 

Nonylfenoletoxylater och 
nonylfenol 

Mycket giftigt för 
vattenorganismer, kan orsaka 
långtidseffekter i 

Komponent i biltvättmedel, 
andra rengöringsmedel, 
färgpastor m.m. 
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vattenmiljön. 

Näringsämnen  
 

Övergödning i sjöar och hav, 
orsakar bl.a. algblomning och 
ger upphov till syrebrist. 

Bräddat avloppsvatten, 
djurspillning och gödsling. 

Olja  
 

Skadligt för människor och 
djur. Giftigt för växter. 

Oljeutsläpp, trafik, läckage 
från fordon och cisterner samt 
trafikolyckor. 

PAH (polycykliska 
aromatiska 
kolväten) (naftalen, pyren, 
benz (a) pyren) 

Cancerogen och giftiga för 
människor. Giftigt för 
vattenlevande djur. 

Småskalig vedeldning, 
trafikavgaser och däck. 

PCB (polyklorerade 
bifenyler). Förbjudet i 
Sverige sedan 1995. 

Giftiga i låga halter för 
människor och 
djur. 

Fogmassor i byggnader, 
el.kondensatorer, kablar och 
transformatorer. 

Pentaklorfenol  
 

Mycket giftigt för 
vattenorganismer, kan orsaka 
långtidseffekter i 
vattenmiljön. 

Impregneringsämne för 
trästolpar. 

PFAS (perfluorerade 
alkylsyror) 

Reproduktionsstörande och 
misstänkt cancerframkallande 

Ytbehandling i många produkter, 
som kläder, skor, 
matförpackningar och 
stekpannor. Finns i brandskum 
och skidvalla,skönhetsprodukter, 
möbeltyg och elektronik. 

Platina  Giftigt i låga halter för 
människor, djur och växter. 

Katalysatorer i avgasrenare på 
fordon. 

Vägsalt  Negativ påverkan på växter. 
Kan påverka och förstöra 
vattentäkter. 

Halkbekämpningsmedel 

Växtbekämpningsmedel 
(pendimetalin, 
fenmedifam, 
glyfosat, tertbutylazin) 

Skadliga för människor och 
djur. Giftiga för växter. 

Växtbekämpningsmedel 

Zink  Giftigt för vattenlevande djur 
och växter. 

Byggnader, fordon och 
infrastruktur t ex stolpar. 
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För dig som fastighetsägare!  

Tak och fasader  
En fastighetsägare kan genom de materialval som görs påverka närmiljön och utsläppen 
från fastigheten. Genom att använda material som inte förorenar dagvattnet ökar 
förutsättningarna att uppnå de krav som ställs på rening av dagvatten från fastigheten. En 
insats som märks är användandet av tvättmedel, vid tak- och fasadtvätt, som är bra för 
miljön. Du är alltid välkommen att kontakta kommunens miljöenhet för rådgivning och 
information om vad som kan vara bra alternativ på just din fastighet. 

Biltvätt 
Tvätta inte bilen på gatan eller annan asfalterad yta. Tvättvattnet rinner då oftast ner i en 
dagvattenbrunn och vidare ut i bäckar och åar för att slutligen hamna orenat våra sjöar 
och i havet. Tvättvattnet från fordonstvätt innehåller bland annat lösningsmedel från 
avfettning, tensider, tungmetaller, olje- och asfaltsrester. De flesta av dessa ämnen är 
skadliga för fiskar och andra vattenlevande djur och organismer. Om du gärna vill tvätta 
bilen hemma så är det bäst att göra det på gräs- eller grusyta långt bort från 
dagvattenbrunnar, diken och vattendrag. Använd alltid miljöanpassade bilvårdsprodukter. 
Det bästa för miljön är att tvätta bilen vid en anläggning, automattvätt eller 
gör-det-själv-hall, som renar tvättvattnet och återanvänder det så att vi inte får 
lösningsmedel och oljerester till reningsverket. Anledningen till att vi inte vill ha dessa 
ämnen i reningsverken är att vi har som mål att kunna använda slam därifrån som 
växtnäringsmedel utan att riskera kvalitén på maten som odlas. 

Bekämpningsmedel och växtskyddsmedel  
Bekämpningsmedel ska alltid användas med måtta och så att omgivningen inte påverkas 
negativt. Instruktioner för användning ska följa kemikalieinspektionens och tillverkarens 
rekommendationer samt gällande lagstiftning. Vid eventuella funderingar och frågor 
vänligen kontakta kommunens bygg- och miljöenhet. 
 
Golvbrunn i garage? 
Privata villagarage, som nyuppförs och ligger inom verksamhetsområde för vatten och 
avlopp ska som regel inte ha golvbrunn. Eftersom fordon ska tvättas hos fordonstvättar 
med extra reningssteg finns det ingen anledning för garage att ha golvavlopp kopplat till 
det kommunala spillvattennätet. Smältvatten som uppkommer i garaget ska inte avledas 
till spillvattennätet eftersom det inte innehåller några behandlingsbara näringsämnen. Det 
finns också en risk att dagvatten kan tränga in i källaren/garaget vid kraftigt regn. Garage 
ska i första hand torrstädas genom sopning. Är det blött kan man skrapa ut vatten och 
grus. Finns det särskilda omständigheter (t.ex. yrkesmässiga ändamål) som gör att 
golvbrunn behövs i garaget ska oljeavskiljare installeras. Oljeavskiljaren ska uppfylla 
Salems kommuns riktlinjer för oljeavskiljare. Om garaget ligger utanför kommunalt 
verksamhetsområde ska miljöenheten göra en bedömning av vilka skyddsåtgärder som 
kan vara nödvändiga. Brunnen ska inte vara kopplad till den enskilda avloppsanläggningen. 
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ANSVAR  Generellt  Planeringsskede  
Översiktsplan & detaljplan  

Bygg- och anläggningsskede  Driftskede  

Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltning  

Arbetets utförande enligt 
kommunfullmäktiges beslut om 
delegering 

   

Bygg och Miljö Bygg 
Bygglov som beviljas ska följa de 
principer som fastställts i 
dagvattenpolicy och detaljplan.  
Information om dagvattenpolicy 
ska ges till fastighetsägare vid 
bygglovsskede.  
Miljö 
Miljöbalkens mål (till exempel 
miljöövervakningen för 
recipientkontroll), miljöpåverkan, 
miljöstrategisk kunskap  

Tar del. Ekologisk och limnologisk 
kunskap.  

Övervakande myndighet mot 
fastigheter/VA. 

 

Exploatering  Dagvattenfrågan är med i 
exploaterings- och 
marköverlåtelseavtal. 

Tar del av dagvattenutredning. 
Hänsyn för dagvattenutrymme i 
avtal och förhandling.  
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Plan  Utredning och avvägning om 
marken är lämplig för sitt syfte 
med beaktande av 
dagvattenhantering och 
översvämningsrisk, samt att 
utrymme för lösningar finns.  

Ser till att dagvattenfrågor lyfts 
upp och utreds i början av 
planprocessen.  
 

  

VA  Planering, projektering, 
utbyggnad, förvaltning och 
skötselansvar av 
dagvattenanläggningar på allmän 
mark.  
Uppdatering av 
dagvattenstrategi/policy.  

Tar del. Teknisk kunskap.  Byggnation av VA och 
dagvattensystem inom 
verksamhetsområdet och enligt 
ABVA, samt dv-dammar.  

Underhåll av VA-system inom 
verksamhetsområdet enligt ABVA, 
samt dagvattendammar.  

Gata/Park  Planering, projektering, 
utbyggnad, förvaltning och 
skötselsansvar på allmän 
platsmark för dagvattenbrunnar, 
sopning, snöröjning och öppna 
dagvattenanläggningar.  

Tar del. Teknisk kunskap.  Byggnation av gator och 
allmänna platser.  

Underhåll av gator och allmänna 
platser, inklusive dagvattenbrunnar 
och diken.  

Fastighet  Byggande och underhåll inom 
fastigheter enligt dagvattenpolicy.  
Avledning av dagvatten på ett sätt 
som inte försvårar avledandet 
nedströms eller skadar grannarna. 

Tar del. Synpunkter på behov på 
kommunens fastigheter.  

Anläggningar inom fastigheten 
och dess funktionalitet 

Funktion, drift och underhåll av 
fördröjnings- och reningsanläggningar 
inom fastigheten, samt kvalitet på 
utgående vatten i anslutningspunkten 
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Kart- och mät Samarbete med VA att kartlägga 
dagvattensystemet. 

   

Fastighetsägare  Deltagande i medborgardialog  
Byggande och underhåll inom 
tomtmark enligt dagvattenpolicy.  
Avledning av dagvatten på ett sätt 
som inte försvårar avledandet 
nedströms eller skadar grannarna. 

Tar del. Lokala kunskap / åsikter.  Anläggningar inom fastigheten och 
dess funktionalitet. 

Funktion, drift och underhåll av 
fördröjnings- och 
reningsanläggningar, samt kvalitet på 
utgående vatten i 
anslutningspunkten. 

Privata exploatörer Redovisning av dvp uppföljning i 
samband med exploatering.  
Kostnader för dagvattenutredning 
under planprocessen.  
 

Tar del. Teknisk kunskap / åsikter.    

Verksamhetsutövare  Se till att dagvattenproblem inte 
förorsakas av den verksamhet som 
bedrivs på fastigheten.  

  Delat ansvar med fastighetsägare.  

Väghållare  Avvattning.  Tar del vid behov.    

Dikningsföretag  Skötsel av diken och vattendrag som 
ingår i företaget.  

Tar del vid behov.    

Räddningstjänst  Remisser.  Tar del. Kunskap av risker för utflöde 
av förorenat släckvatten vid brand 
och utsläpp av kemikalier vid olyckor 
till/via dagvattensystem.  

Granskning av bygglov.  Ansvarig myndighet vid brand och 
olyckor; tar hand av förorenat vatten 
på olycksplats.  
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 BILAGA 2 

I. Lokalt omhändertagande på privat mark 

 

Bild 1. Grönt tak. (1) 

 

Bild 2. Grönt tak. (2) 

 

Bild 3. och 4. Infiltration till gräsytan med stuprörsutkastare. (3) 
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Bild 5. Genomsläpplig beläggning. (4) 

 

Bild 6. Stenkista i tät jord. (5) 

 

Bild 7. Damm. (6) Bild 8. Uppsamling och återanvändning av takvatten för bevattning. (7) 
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II. Fördröjning nära källan 

Bild 9. Genomsläpplig beläggning. (8) 

 
Bild 10. Infiltration på gräsytor. (9) 

 
Bild 11. Infiltration i stenfyllningar. (10) 
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Bild 12. Tillfällig uppdämning av dagvatten på speciellt anlagda översvämningsytor. (9) 

 
Bild 13. Damm. (12) Bild 14. Tillfällig uppdämning av dagvatten på speciellt anlagda 
översvämningsytor. (11) 

 
 

 

 

 

 

 

Bild 15. Damm. (9) 
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Bild 16. Våtmark. (13) 

III. Trög avledning 

 

BIld 17. Svackdicke. (9) Bild 18. Kanal (13) 

 

Bild 19. Kanal. (9) Bild 20. Svackdike. (10) 
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Bild 21. Bäck/dike. (14) 

IV. Samlad fördröjning 

 
Bild 22. Mölle dagvattendamm i Salem. (15) 
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Bild 23. Garnuddens våtmark i Salem. (16) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 24. Sjön Uttran i Salem. (17) 
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MARKÖVERLÅTELSEAVTAL

avseende radhusen, för detaljplan Södra Hallsta, plan 81-72,
gällande i Salems kommun

Mellan Salems kommun (organisationsnummer 212000-2874), nedan kallad Kommunen,
och Startplattan 195126 Aktiebolag u n ä t Sveafastigheter Bostad Södra Hallsta radhus AB
(organisationsnummer 559418-4730) nedan kallad Bolaget, nedan tillsammans kallade
Parterna, har träffats följande marköverlåtelseavtal

§ 1. BAKGRUND OCH SYFTE

Till grund för detta avtal ligger förslag till ny detaljplan för Södra Hallsta, plan 81-72,
diarienummer PEX/2018:46, nedan kallad Detaljplanen. Parterna förbinder sig ömsesidigt
att verka för att förslag till Detaljplanen antas i huvudsaklig överensstämmelse med
förslaget. Det geografiska område som omfattas av Detaljplanen benämns nedan
Planområdet, se bilaga 1.

I området Södra Hallsta planeras ett nytt bostadsområde med cirka 300 bostäder.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett nytt bostadsområde med flerbostadshus,
radhus, förskola och ett LSS-boende. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för
en tvärförbindelse som sträcker sig mellan Salemsvägen och Rönningevägen.

Kommunen och Bolaget tecknade den 18 december 2018 ett planeringsavtal för att reglera
upprättande av detaljplan och framtida marköverlåtelse. Detta marköverlåtelseavtal och
marköverlåtelseavtal för parkhusen och flerbostadshusen ersätter till fullo det tecknade
planeringsavtalet.

Marköverlåtelseavtalet fullföljer möjliggörandet av uppförande av cirka 20 stycken radhus.

Bolaget är ett dotterbolag till Sveafastigheter Bostad AB (organisationsnummer

556985-1271). Sveafastigheter Bostad AB åtar sig gentemot Kommunen att solidariskt med

Bolaget ansvara för fullgörandet av samtliga åtaganden och förpliktelser enligt detta avtal

och enligt sådan överenskommelse om exploatering som Kommunen och Bolaget kan

komma att ingå för markområdet.

--------Marköverlåtelse--------

§ 2. MARKÖVERLÅTELSEAVTAL

Kommunen överlåter och försäljer härmed till Bolaget ett markområde med en totalyta om
cirka 6 426 kvadratmeter av fastigheten Salem 5:77 förutsatt att samtliga 20 radhus går att
bebygga.
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Markområdet har markerats i bilaga 2 och benämns nedan Fastigheten.

Kommunen eftersträvar en blandning av upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar inom
Planområdet. Samtliga radhus skall upplåtas med äganderätt.

§ 3. TILLTRÄDE

Parterna har ömsesidigt överenskommit om att tillträde till Fastigheten kan ske fem
arbetsdagar efter att bygglov för bebyggelsen enligt § 2 beviljats och vunnit laga kraft eller
enligt annan mellan Parterna överenskommen tidpunkt och fastighetsbildningen vunnit laga
kraft, förutsatt att hela Fastigheten går att bebygga.

§ 4. KÖPESKILLING

För marköverlåtelsen enligt § 2 skall Bolaget till Kommunen erlägga en köpeskilling om
TJUGOENMILJONERETTHUNDRASJUTUSENNIOHUNDRAFYRTIO
(21 107 940 kr) KRONOR för tjugo radhus. Köpeskillingen ska erläggas på följande sätt:

a) Kontant inom 30 dagar efter lagakraftvunnen
detaljplan, godkänt kontrollprogram och efter
Kommunen anlagt våtmarken i Västra
Garnudden, motsvarande 10 % av den totala
köpeskillingen efter anfordran

2 110 794 kr

b) Kontant på tillträdesdagen för resterande del av
köpeskillingen efter anfordran

18 997 146 kr

I det fall det inte går att anlägga våtmarken inom Västra Garnudden och kontrollprogrammet
inte blir godkänt, utgår ingen köpeskilling för Bolaget.

Infrastruktursersättning enligt § 13, redovisas och erläggs separat.

Köpeskillingen ovan indexregleras enligt KPI (konsumentprisindex). Detta innebär att den
slutliga köpeskillingen bestäms dels av prisnivån vid värdetidpunkten och dels av hur index
förändras. Värdetidpunkten för ovan nämnda belopp är september 2018. Bastalet för
indextalet är september 2018. Beloppen skall sedan justeras i förhållande KPI indextalet
oktober 2022.

Köpeskillingen utgår från köpeskilling angiven ovan som sedan justeras på grundval av

förändringen mellan oktober månads indextal 2022 (bastalet) och indextalet för den månad

då tillträde sker.

I det fall Bolaget inte till fullo erlägger köpeskillingen enligt ovan förfaller detta avtal i sin
helhet. Kommunen har då rätt att behålla den erlagda handpenningen.
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§ 5. KÖPEBREV OCH LAGFART

När köpeskillingen till fullo erlagts utfärdar och överlämnar Kommunen kvitterat köpebrev
till Bolaget.

Bolaget ska snarast när förutsättningar föreligger ansöka om lagfart. Bolaget svarar för
samtliga med lagfarter och inteckningar förenade kostnader.

§ 6. VILLKOR FÖR MARKLOV OCH BEBYGGELSE INOM SUMPSKOGSOMRÅDET

Kommunen ska som kompensation för markavvattningen av sumpskogen anlägga en ny
våtmark inom  Västra Garnudden, innan en markavvattning i Södra Hallsta kan genomföras.

Följande planbestämmelser reglerar att ingen bebyggelse eller övriga anläggningar får
påbörjas inom området för sumpskogen innan kompensationsåtgärden för markavattningen
är genomförd.

“ Marklov får inte ges för väg, dike och övriga anläggningar inom sumpskogsområdet (se illustrerad
gräns för sumpskogsområde) förrän kompenssationsåtgärd för markavvattning har kommit till
stånd”.

“Startbesked får inte ges för bebyggelse inom sumpskogsområdet (se illustrerad gräns för

sumpskogsområde) förrän kompensationsåtgärd för markavvattning har kommit till stånd”.

Planbestämmelserna har tillkommit för att säkerställa att inga åtgärder kan ske inom
sumpskogsområdet förrän Kommunen uppfyllt Länsstyrelsens villkor om kompensation för
markavvattning. Detta innebär att i det fall detaljplanen för Västra Garnudden, plan 80-81
inte vinner laga kraft, kan femton av radhusen inte byggas. Bolaget har ingen rätt till
ersättning för förlorade byggrätter. I det fall femton av radhusen inte går att tillskapa
kommer ingen marköverlåtelse enligt detta avtal ske.

§ 7. FASTIGHETSBILDNING

7.1. Fastighetsbildning

Kommunen ansöker om erforderlig fastighetsbildning för genomförande av detta avtal och
Bolaget bekostar det. Marköverlåtelsen gäller med de smärre justeringar av gränser för
områdena som eventuellt kan komma att vidtas i samband med lantmäteriförrättningen.

7.2. Avstyckning

Bolaget ansöker och bekostar övriga avstyckningar hos Lantmäteriet.

§ 8. KOSTNADER OCH INTÄKTER

Alla skatter, räntor och andra kostnader för Fastigheten som belöper på tiden före tillträdet
ska betalas av Kommunen och för tiden därefter av Bolaget. Motsvarande ska gälla för
intäkterna från Fastigheten.
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§ 9. INSKRIVNING OCH ÖVRIGA BELASTNINGAR

Kommunen garanterar att Fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av inskrivningar,
servitut, nyttjanderätter, penninginteckningar och avtal utöver det som framgår i
fastighetsregistret.

§ 10. MARKOMRÅDETS SKICK

Bolaget har noga undersökt Fastigheten och förklarar sig acceptera dess skick och avstår
med bindande verkan från alla anspråk på grund av fel eller brister, med undantag från vad
som anges i § 13 Markföroreningar. Parterna är införstådda med att föregående mening är
en friskrivning från samtliga påföljder och kostnader som avses i JB 4:19 avseende så kallade
”dolda fel”.

§ 11. MARKFÖRORENINGAR OCH ARKEOLOGI

I det fall markföroreningar eller arkeologiska fynd påträffas inom Fastigheten ska Parterna
samråda och överenskomma om lämplig åtgärd.

Kommunen beställer och bekostar provtagningar för eventuella arkeologiska för- och
slutundersökningar, markmiljöutredningar samt för sanering av markföroreningar inom
Fastigheten som åläggs av myndighet. Kommunen tar vid behov fram en handlingsplan för
den fortsatta hanteringen och de efterbehandlingsåtgärder som krävs för att marken ska
kunna användas enligt ändamålet i blivande Detaljplan.

Hittar Parterna inge kostnadseffektiv markanvändning har Bolaget rätt att avbryta projektet
och häva köpet av marken. Bolaget står då för samtliga kostnader i samband med
planläggning av området och Kommunen ska i detta fall återbetala erlagd köpeskilling med
undantag för handpenningen som Kommunen behåller i det fall Kommunen stått för
kostnader som överstiger belopp för erlagd handpenning. Har Kommunen inte stått för
kostnader som uppgår till belopp för handpenningen ska erlagd handpenning återbetalas till
Bolaget.

Om fornfynd eller fornlämningar påträffas vid markarbeten skall arbetet avbrytas och
anmälan ske till länsstyrelsen.

--------Genomförande av exploatering--------

§ 12. INFRASTRUKTUR

12.1. Ansvarsfördelning

Kommunen ansvarar för projektering, upphandling, genomförande och projektledning av
infrastrukturen till den del som enligt Detaljplanen anläggs på allmän platsmark. Bolaget har
motsvarande ansvar för anläggningar på Bolagets blivande markområde.
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12.2. Kostnadsfördelning
Kommunen skall i egenskap av ansvarig för upphandling, projektering och projektledning

bära kostnaderna för infrastrukturen som avser gator, vägar, gatubelysning, vatten- och

avlopp samt dagvattenhantering till den del som anläggningarna finns eller kommer

förläggas på det som i Detaljplanen angetts som allmän platsmark. Bolaget ska i enlighet

med § 13 betala för del av infrastukturskostnaderna.

Med infrastrukturkostnader avser gator, vägar, gångvägar, cykelvägar, ledningar och andra

system avsedda för vatten- och avlopp, dagvatten, gatubelysning, fjärrvärme, el, fiber, tele

och andra liknande anläggningar.

§ 13. INFRASTRUKTURERSÄTTNING

Bolaget ska bära kostnader som avser anläggning av infrastruktur på Bolagets blivande
markområde.

Kommunen ska bygga ut infrastruktur på allmän plats inom Planområdet. Salemsvägens
södra del ska få en ny utformning med bredare vägområde och en breddad gång- och
cykelbana. Inom Planområdet kommer det byggas en ny tvärförbindelse, två nya
busshållplatser och en cirkulationsplats. För detta ska Bolaget betala en ersättning på
109 912 kronor per radhus till Kommunen. Ersättningssumman ovan har indexregleras med
KPI. För byggnation av tjugo radhus ska Bolaget erlägga en ersättning på
TVÅMILJONERETTHUNDRASJUTUSENNIOHUNDRAFYRTIO (2 198 240 kr) KRONOR.
Ersättningen för infrastruktur ska erläggas senast fyra veckor efter förutsättningarna för
markvattning fullgjorts. Den slutliga ersättningen för infrastruktur ska indexregleras på
tillträdesdagen.

§ 14. SAMORDNING OCH TIDPLAN

Bolaget förbinder sig att genomföra exploateringen i enlighet med Detaljplanen och detta
avtal. Bolaget och Kommunen ska upprätta en gemensam huvudtidplan för tidsmässig
samordning av respektive parts åtaganden. Parterna ansvarar ömsesidigt för att samordna
bebyggelse och kommunala arbeten i genomförandeskedet. Bolaget ska vid inflyttningen ha
färdigställt den yttre miljön, så att de boende får en acceptabel kontakt med gator och
omkringliggande mark.

Bolaget är skyldig att samordna sina entreprenader med Kommunens entreprenörer och
med ledningsdragande bolag och verk.

§ 15. ANLÄGGNINGAR OCH BEBYGGELSE

15.1. Anläggningsåtgärder på kvartersmark

Bolaget skall svara för all bebyggelse och alla anläggningar inom Fastigheten.

Bolaget ansvarar för och bekostar projektering samt bygg- och anläggningsarbeten inom

Fastigheten. Bolaget ansvarar för och bekostar därvid även projektering och genomförande

av alla erforderliga anpassningar för funktionell anslutning till allmän plats eller annan

omgivande mark.
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15.2. Rivningskostnader

Bolaget ska ansvara för och bekosta erforderliga rivningar av eventuella befintliga byggnader

eller byggnadsverk, samt avverkning av skog eller annan växtlighet som finns inom

respektive anvisat markområde inom Fastigheten.

15.3. Anläggningsåtgärder på allmän platsmark

Bolaget ska svara för kostnader och bekosta projektering samt genomförande av de

återställande- och anslutningsarbeten, som måste göras i allmän platsmark invid den

blivande kvartersmarken, till följd av Bolagets bygg- och anläggningsarbeten på den blivande

kvartersmarken inom Fastigheten. Projektering och utförande av alla återställande- och

anslutningsarbeten ska utföras i samråd med Kommunen och enligt kommunens standard.

§ 16. ANSLUTNINGSAVGIFTER M.M.

Bolaget ska erlägga anslutningsavgift för vatten och avlopp och dagvatten enligt vid
anslutningstidpunkten gällande taxa. Kommunen ansvarar inte för några kostnader för el
(inklusive byggel), tele, etc.

§ 17. BYGGTRAFIK OCH STÖRNINGAR

Byggtrafik till och från exploateringsområdet ska ske så att störningarna begränsas i
möjligaste mån. Bolaget ska särskilt redovisa trafikavstängningar och andra åtgärder
som påverkar nyttjande av allmän plats. Hänsyn ska tas till säkra och funktionella
allmänna gång- och cykelstråk, busshållplatser mm under byggtiden. Hänsyn ska tas
till sidoentreprenader inom exploateringsområdet.

Bolaget ansvarar för och bekostar upprättande av trafikanordningsplaner samt
säkerställer att dessa görs i god tid innan avstängning.

§ 18. SKADOR UNDER BYGGTIDEN OCH SKYDD AV BEFINTLIGA VÄRDEN

Kommunen och Bolaget ansvarar för återställande av skador på den andra partens
egendom. Innan skada åtgärdas ska godkännande inhämtas från drabbad part. Drabbad part
har rätt att på bekostnad av den som orsakat skada själv reparera skadan.

Parterna ska överenskomma om de etableringsområden som byggande inom
Fastigheten respektive allmän plats kommer att behöva. Den part som behöver åtkomst
till mark utanför sitt etableringsområde ska inhämta skriftligt tillstånd från  markägaren

§ 19. FJÄRRVÄRME

Kommunen förordar Bolaget att ansluta samtliga av flerbostadshusen inom Fastigheten till
fjärrvärmeledningsnätet. Kommunen ansvarar inte för några kostnader för fjärrvärme eller
annan uppvärmning.

Bolaget ska bekosta nya röranslutningar för fjärrvärmeledningarna inom Fastigheten.
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§ 20. MILJÖ- OCH KLIMAT

Bolaget ska följa samtliga villkor avseende miljö- och klimat, i bilagda markanvisningspolicy,
beslutad i kommunfullmäktige den 17 november 2017, se bilaga 3.

Bolaget ska följa Boverkets byggregler om föreskrifter och allmänna råd.

§ 21. NATUR

Nedtagna större trädstammar av tall, asp och gran bör sparas i området och exempelvis
placeras ut i form av så kallade faunadepåer. Träden bör läggas ut i så stora stycken som
möjligt för att efterlikna naturligt fallna träd. Död ved är en värdefull resurs som gynnar
många arter i olika organismgrupper. Anslutningsvägar och andra ytor bör planeras så att
intrång i naturmark som ska vara kvar i området minimeras.

Under byggtiden bör det undvikas att kompaktera jorden under kronorna på värdefulla träd

då rotsystemen annars kan skadas och trädens stammar bör även skyddas mot mekanisk

skada under byggtiden. Under byggtiden bör tekniska lösningar som sparar naturmark väljas

och byggområdet bör avgränsas tydligt med byggstaket, utanför vilket inget arbete får ske.

Naturmark kan skyddas från markslitage genom kanalisering på stigar.

§ 22. LEDNINGAR

Bolaget ska i samråd med ledningsdragande bolag och verk samt berörda kommunala
förvaltningar svara för erforderlig samordning av ledningsdragning och bekosta de eventuella
ledningsflyttar som krävs för exploateringens genomförande. Befintliga anläggningar ska
hållas tillgängliga för berörda ledningsägare under byggtiden.

Bolaget ska stå för samtliga kostnader vid eventuell flytt av sådana ledningar som ingen av
Parterna kände till vid tecknandet av detta avtal.

Dialog avseende schaktarbeten ska ske mellan Parterna innan Bolaget kan påbörja
schaktarbeten. Bolaget ska under byggnation i närheten av befintliga ledningar använda sig
av försiktighetsåtgärder vid schaktarbeten alternativt riva delar av ledningarna som ska tas
ur drift, detta sker i samråd med Kommunen. Vid eventuell rivning av ledningarna ska
Bolaget utföra och bekosta arbetet.

§ 23. BYGGETABLERING

Bolaget förbinder sig att i god tid före byggstart samråda med Kommunen om vilka ytor som
behövs för byggetablering och under hur lång tid dessa behövs. Upplåtelse av offentlig plats
för byggetablering kräver polistillstånd och debiteras enligt Salems kommuns taxa fastställd
av kommunfullmäktige.

Bolaget ska under byggskedet med staket på erforderligt sätt avgränsa Planområdet och
byggetableringsyta. Bolaget ska tillse att Bolaget, eller av Bolaget anlitad entreprenör, håller
sig inom Planområdet och byggetableringsyta. Bolaget förbinder sig att iordningställa
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marken i ursprunglig skick. Bolaget förbinder sig att sköta städning under och efter
etableringen och se till att hålla ytan i städat skick samt städa omgivningarna från
byggmaterial som blåst omkring.

Bolaget förbinder sig att med skyltar på plats kontinuerligt informera allmänheten om
projektet och byggnadsarbetena och andra arbeten som har samband med genomförandet
av detaljplanen.

Det åligger Bolaget att bekosta den extra gaturenhållning som föranleds av arbeten i
samband med att Fastigheten bebyggs.

§ 24. DAGVATTEN OCH SKYFALLSHANTERING

Bolaget ansvarar för att anlägga dagvattenåtgärder i enlighet med, eller med liknande
fördröjning och rening, som framtagen dagvattenutredning, Handling 13.3
Dagvattenutredning, Södra Hallsta, Bjerking AB redogör för, se bilaga 4. Bolaget ansvarar för
att ta fram en underhållsplan och utföra underhåll av samtliga dagvattenåtgärder inom
Planområdet.

Bolaget ansvarar för att anlägga skyfallsåtgärder i enlighet med, eller med liknande funktion
och kapacitet, som framtagen skyfallsutredning, Skyfallsutredning, Södra Hallsta, DHI
Sverige, redogör för, se bilaga 5. Bolaget ansvarar för att ta fram en underhållsplan och
utföra underhåll av samtliga skyfallsåtgärder inom Planområdet.

Bolaget ska följa kommunens allmänna bestämmelser om VA i enlighet med bilaga 6.

§ 25. DAGVATTEN

Bolaget ska följa och beakta kommunens dagvattenstrategi i enlighet med bilaga 7.
Policyn tar bland annat upp att hänsyns ska tas till översvämningsrisk, föroreningshalter,
lokalt omhändertagande (LOD) och att hårdgörning av ytor ska undvikas. Dagvatten ska
hanteras och framhävas som en resurs i stadsbyggnaden. Det ska i första hand nyttjas på ett
sätt som berikar miljön med avseende på exempelvis rekreation, biologisk mångfald,
naturvärden och estetisk miljö.

§ 26. PLACERING AV INFILTRATIONSSTRÅK

Bolaget ska anlägga ett infiltrationsstråk när gårdens utformning fastställs. Bolaget ska
redovisa anläggandet till Kommunen.

§ 27. AVFALLSHANTERING

Vägar på kvartersmark och inom fastigheter ska anläggas så att de är farbara med
sedvanliga avfallsfordon fram till avfallsutrymmen. Vidare ska det finnas tillräcklig
yta i anslutning till avfallsutrymme för att vända avfallsfordon.

§ 28. BILDANDE AV GEMENSAMHETSANLÄGGNING

28.1. Kvartersgata

En yta för kvartersgata inom det nordvästra kvarteret har reserverats på plankartan med
planbestämmelsen g- ”markreservat för gemensamhetsanläggning”. Bolaget ska ansöka och
bekosta bildandet av gemensamhetsanläggning för de gemensamma anläggningarna samt
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eventuella ersättningar, hos Lantmäteriet.

28.2. Gemensamma anordningar

Bolaget ska ansöka och bekosta bildandet av behövliga gemensamhetsanläggning för övriga

gemensamma anordningar såsom exempelvis grönområden, dagvattenhantering m.m.

§ 29. KOMMUNIKATION UNDER BYGGTID

Bolaget ansvarar för att ansöka om trafikanordningsplan hos Kommunen i det fall Bolagets
arbeten påverkar framkomligheten på allmän plats.

Kommunen och Bolaget ska i god tid underrätta Trafikförvaltningen i det fall bussarnas
framkomlighet kommer kunna påverkas under byggtiden och när området är färdigbyggt.

Kommunen ansvarar för att kommunicera om framkomligheten under byggtiden till
allmänheten i god tid. Utbyggnaden av Södra Hallsta kommer att innebära omledning
av trafik. Tvärförbindelsen planeras att byggas ut innan arbeten med Salemsvägen påbörjas
för att säkra framkomligheten under byggtiden.

--------Övriga villkor--------

§ 30. ÅTERGÅNG AV ÖVERLÅTET MARKOMRÅDE

Har Bolaget inte ansökt om bygglov för radhusen inom Fastigheten enligt detta avtal inom tio

(10) månader från att våtmarken i Västra Garnudden blivit anlagd, ska markområdet om

Kommunen eller Bolaget så begär, återgå till Kommunen och betald köpeskilling ska

återbetalas utan att ränta eller annan ersättning påförs till Kommunen. I det fall Bolaget inte

till fullo erlägger köpeskillingen enligt ovan förfaller detta avtal i sin helhet. Kommunen har

då rätt att behålla den erlagda handpenningen enligt ovan jämte ränta som skadestånd.

Detta villkor ska införas i kommande köpebrev.

Kan Bolaget på grund av hinder vilka inte stått i dennes makt att avvärja, inte fullgöra sina

skyldigheter enligt denna paragraf, skall Bolaget efter skriftlig framställning därom till

Kommunen erhålla en mot hindrets varaktighet svarande förlängning av tiden.

Om förvärvet återgår är det parternas avsikt att detta marköverlåtelseavtal skall upphöra att
gälla i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten.

§ 31. VITE

Har Bolaget inte påbörjat byggnation av radhusen enligt detta avtal inom tio (10) månader

från det att Kommunen anlagt våtmarken i Västra Garnudden och tvärförbindelsen är

färdigbyggd, ska vite utgå om HUNDRATUSEN (100 000 kr) KRONOR per vecka med ett
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maxbelopp om 15 % av den slutliga köpeskillingen. Med påbörjad byggnation avses att

bygglov har sökts och beviljats, markavvattningen är gjord samt att grundläggningsarbeten

påbörjats inom Fastigheten. Innan vitet löper ut ska Kommunen kalla Bolaget till ett möte för

att diskutera avtalets tidsplan.

Kan Bolaget på grund av hinder vilka inte stått i dennes makt att avvärja, inte fullgöra sina

skyldigheter enligt denna paragraf, skall Bolaget efter skriftlig framställning därom till

Kommunen erhålla en mot hindrets varaktighet svarande förlängning av tiden. I samband

med detta skall Kommunen kalla Bolaget till ett möte.

§ 32. AVTALETS GILTIGHET

Detta avtal blir för Parterna bindande endast under förutsättning

att förslag till detaljplan enligt § 1 med eventuella mindre ändringar har vunnit laga kraft

att Västra Garnudden, plan 80-81 vinner laga kraft och efter Kommunen anlagt våtmarken
i Västra Garnudden

att detta marköverlåtelseavtal undertecknas av Bolaget innan antagandebeslut av
Detaljplanen fattas av kommunfullmäktige i Salem

att kommunfullmäktige i Salem godkänner detta avtal genom beslut som vinner laga kraft

Skulle någon av dessa ovanstående förutsättningar inte uppfyllas är avtalet förfallet i sin
helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten.

§ 33. SKADESTÅNDSANSVAR

Om Bolaget eller av Bolaget anlitat företag inte följer sina åligganden enligt detta avtal och
Kommunen därigenom åsamkas skada är Bolaget ersättningsskyldig gentemot Kommunen.

§ 34. ÄNDRING OCH TILLÄGG

Ändringar och tillägg till detta avtal skall för att vara gällande upprättas skriftligen och
undertecknas av båda parter genom behörig ställföreträdare.

§ 35. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET

Detta avtal får inte överlåtas på annan utan Kommunens skriftliga godkännande, till andra
bolag än av Bolaget helägt bolag inom koncernen för genomförandet av exploateringen.
Vid vidareförsäljning förbinder sig Bolaget att föra vidare de punkter som tas upp i detta
avtal till de nya köparna. Detta ska även gälla om överlåtelse sker i fler led.

§ 36. TVIST

Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal skall avgöras av allmän svensk domstol
enligt gällande svensk rätt.
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________________________

Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar varav Parterna tagit var sitt exemplar
samt ett exemplar skickas till Lantmäteriet i samband med att kommunen ansöker om
lantmäteriförrättning som detta avtal erfordrar.
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Ort:
Datum:

För SALEMS KOMMUN

__________________________
Rickard Livén

Bevittnas:

__________________________

Ort:
Datum:

För STARTPLATTAN 195 126 AKTIEBOLAG U N Ä T
SVEAFASTIGHETER BOSTAD SÖDRA HALLSTA
RADHUS AB

__________________________
Görel Hällqvist

Bevittnas:

__________________________

_________________________
Mats Bergström

Bevittnas:

_________________________

_________________________
Viktor Mandel

Bevittnas:

_________________________
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Ort:
Datum:

För SVEAFASTIGHETER BOSTAD AB

__________________________
Lars Gärde

Bevittnas:

__________________________

Marköverlåtelseavtalet utgörs av detta
marköverlåtelseavtal (detta dokument) samt
följande bilagor:

BILAGOR:
1. Planområdet
2. Markområdet
3. Markanvisningspolicy
4. Dagvattenutredning
5. Skyfallsutredning
6. ABVA - Salems kommun
7. Dagvattenstrategi - Salems kommun

_________________________
Viktor Mandel

Bevittnas

_________________________
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

Nr. 6

 § X KS/2023:92 

Detaljplan för Södra Hallsta, plan nr 81-72, förslag att 
godkänna marköverlåtelse- och exploateringsavtal med 
Vestigia Fastigheter AB

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tog fram ett prospekt som riktade sig till 
exploatörer att förvärva kommunal mark och bygga bostäder i Södra Hallsta. Efter 
utvärdering av de inkomna bebyggelseförslagen valde kommunen att ha ett fortsatt 
samarbete med bolagen Vestigia Fastigheter AB och Sveafastigheter Utveckling AB. 
Kommunstyrelsen uppdrog den tredje december 2018, § 107, bygg- och miljönämnden att 
upprätta detaljplan för Södra Hallsta. Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att godkänna två 
separata planeringsavtal och plankostnadsavtal mellan kommunen och Sveafastigheter 
Utveckling AB och Vestigia Fastigheter AB. 

Detaljplanen Södra Hallsta, plan 81- 72 syftar till att möjliggöra ett nytt bostadsområde med 
cirka 300 bostäder i flerbostadshus och radhus, en ny förskola och LSS-boende samt en ny 
tvärförbindelse mellan Salemsvägen och Rönningevägen. Ett planeringsavtal med Vestigia 
Fastigheter AB tecknades den 14  december 2018 och har syftat till att ge bolaget ensamrätt 
att förhandla med kommunen om förvärv av mark för bostadsbebyggelse och framtida 
marköverlåtelse. 

Ett marköverlåtelseavtal mellan kommunen och bolaget Vestigia Fastigheter AB, har 
upprättats för att reglera köpeskillingen, tidpunkt för försäljningen av kommunal mark och 
respektive parts åtaganden under genomförandeskedet. Det upprättade 
marköverlåtelseavtal ersätter det tidigare tecknade planeringsavtalet.

Köpeskillingen har indexregleras i enlighet med KPI och en köpeskillingen för 
bostadsbebyggelsen är 19 359 600 kronor. 

För byggnation inom Rönningeporten III, i fastigheten Salem 27:1, har ett exploateringsavtal 
upprättats mellan kommunen och bolaget Vestigia Fastigheter AB. Exploateringsavtalet 
reglerar bland annat villkor under byggtiden, samordning med kommunens utbyggnad av 
infrastruktur och tidplan. Bolaget ska erlägga en exploateringsersättning på 819 626 kronor 
till kommunen. 

Ordförandens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna marköverlåtelseavtal 

med Vestigia Fastigheter AB.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna exploateringsavtal med 

Vestigia Fastigheter AB.

______________________
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Sonia Khan
Exploateringsingenjör

Kommunstyrelsen

Detaljplan för Södra Hallsta, plan nr 81-72, förslag att
godkänna marköverlåtelse- och exploateringsavtal med
Vestigia Fastigheter AB

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna

marköverlåtelseavtal med Vestigia Fastigheter AB.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna exploateringsavtal

med Vestigia Fastigheter AB.

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tog fram ett prospekt som riktade sig till
exploatörer att förvärva kommunal mark och bygga bostäder i Södra Hallsta. Efter
utvärdering av de inkomna bebyggelseförslagen valde kommunen att ha ett fortsatt
samarbete med bolagen Vestigia Fastigheter AB och Sveafastigheter Utveckling AB.
Kommunstyrelsen uppdrog den tredje december 2018, § 107, bygg- och miljönämnden
att upprätta detaljplan för Södra Hallsta. Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att
godkänna två separata planeringsavtal och plankostnadsavtal mellan kommunen och
Sveafastigheter Utveckling AB och Vestigia Fastigheter AB.

Detaljplanen Södra Hallsta, plan 81- 72 syftar till att möjliggöra ett nytt bostadsområde
med cirka 300 bostäder i flerbostadshus och radhus, en ny förskola och LSS-boende samt
en ny tvärförbindelse mellan Salemsvägen och Rönningevägen. Ett planeringsavtal med
Vestigia Fastigheter AB tecknades den 14  december 2018 och har syftat till att ge bolaget
ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av mark för bostadsbebyggelse och
framtida marköverlåtelse.

Ett marköverlåtelseavtal mellan kommunen och bolaget Vestigia Fastigheter AB, har
upprättats för att reglera köpeskillingen, tidpunkt för försäljningen av kommunal mark
och respektive parts åtaganden under genomförandeskedet. Det upprättade
marköverlåtelseavtal ersätter det tidigare tecknade planeringsavtalet.

Köpeskillingen har indexregleras i enlighet med KPI och en köpeskillingen för
bostadsbebyggelsen är 19 359 600 kronor.

För byggnation inom Rönningeporten III, i fastigheten Salem 27:1, har ett
exploateringsavtal upprättats mellan kommunen och bolaget Vestigia Fastigheter AB.
Exploateringsavtalet reglerar bland annat villkor under byggtiden, samordning med
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kommunens utbyggnad av infrastruktur och tidplan. Bolaget ska erlägga en
exploateringsersättning på 819 626 kronor till kommunen.

Ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tog fram ett prospekt som riktade sig till
exploatörer som velat förvärva mark och bygga bostäder i Södra Hallsta. Efter utvärdering
av de inkomna bebyggelse förslagen valde kommunen att ha ett fortsatt samarbete med
bolagen Sveafastigheter Utveckling och Vestigia Fastigheter.

Kommunstyrelsen uppdrog den tredje december 2018, § 107, bygg- och miljönämnden
att upprätta detaljplan för Södra Hallsta. Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att
godkänna två planeringsavtal och två plankostnadsavtal som tagits fram, ett mellan
kommunen och Sveafastigheter Utveckling AB samt ett mellan kommunen och Vestigia
Fastigheter AB. Detaljplanen Södra Hallsta, plan 81- 72 syftar till att möjliggöra ett nytt
bostadsområde med cirka 300 bostäder i flerbostadshus och radhus, en ny förskola och
LSS-boende samt en ny tvärförbindelse mellan Salemsvägen och Rönningevägen.

Planeringsavtalet med Vestigia Fastigheter AB tecknades den 14 december 2018 och har
syftat till att ge bolaget ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av mark för
bostadsbebyggelse och framtida marköverlåtelse. Planeringsavtalet har även syftat till att
reglera förutsättningarna för upprättandet av detaljplanen.

Marköverlåtelseavtal

Ett marköverlåtelseavtal mellan kommunen och bolaget Vestigia Fastigheter AB, har
upprättats för att reglera köpeskillingen, tidpunkt för försäljningen av kommunal mark
och respektive parts åtaganden under genomförandeskedet. Detta marköverlåtelseavtal
ersätter det tidigare tecknade planeringsavtalet.

Marköverlåtelseavtalet reglerar kostnads- och ansvarsfördelningar, samordning och
fastighetsrättsliga frågor för Rönningeporten II. Avtalet reglerar även när byggnation bör
påbörjas, viten och bolagets ansvar gällande hantering av dagvatten och
skyfallshantering.

Exploateringsavtal

För byggnation inom Rönningeporten III, i fastigheten Salem 27:1, har ett
exploateringsavtal upprättats mellan kommunen och bolaget Vestigia Fastigheter AB.
Exploateringsavtalet har tillkommit för att reglera respektive parts åtaganden under
genomförandeskedet. Fastigheten Salem 27:1 ägs av en bostadsrättsförening, varav
bolaget ska förvärva mark från bostadsrättsföreningen, för ny bostadsbebyggelse. Då
kommunen inte är lagfaren ägare till fastigheten Salem 27:1, har ett separat
exploateringsavtal behövts upprättats för att reglera genomförandefrågor.

Exploateringsavtalet reglerar bland annat villkor under byggtiden, samordning med
kommunens utbyggnad av infrastruktur och tidplan.
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Exploateringsersättning

För att möjliggöra byggnationen av Rönningeporten III, kommer flytt av kommunala
ledningar behöva genomföras. Till detta ska bolaget ersätta kommunen för de kostnader
som detta ledningsflytt innebär. Bolaget ska erlägga en exploateringsersättning på
819 626 kronor till kommunen. Bolaget ska betala ersättningen fyra veckor från tillträtt
marken för Rönningeporten III, från bostadsrättsföreningen, BRF Rönningeporten eller
senast fyra månader efter att detaljplanen vunnit laga kraft.

Finansiering
Kommunen ska till Bolaget med äganderätt överlåta den blivande kvartersmarken för
bostäder. Köpeskillingen har indexregleras enligt KPI (konsumentprisindex) med
värdetidpunkt september 2018. Köpeskillingen har beräknats utifrån ett markpris om:

Pris efter KPI
4 964 kronor/ kvm ljus BTA ovan mark exklusive infrastrukturkostnad för flerbostadshus.
1 380 kronor/ kvm ljus BTA ovan mark exklusive infrastrukturkostnad för lokaler.

Köpeskillingen är beräknad utifrån Bolagets bebyggelseförslag.

Flerbostadshus med upplåtelseform bostadsrätter:
3683 kvm ljus BTA * 4 964 kronor per kvm ljus BTA.

Lokaler:
35 kvm ljus BTA * 1 380 kronor per kvm ljus BTA.

Den totala köpeskillingen blir 18 330 712 kronor. Bolaget kommer inte att ha rätt till
återbetalning av köpeskillingen om den slutliga byggvolymen är lägre än den preliminära
byggnadsvolymen som redovisas i marköverlåtelseavtalet. Om byggvolymen i slutligt
bygglov är högre än det preliminära bebyggelseförslaget, ska en justering av
köpeskillingen ske, genom en tilläggsköpeskilling.

Köpeskillingen utgår från köpeskilling angiven ovan som sedan justeras på grundval av
förändringen mellan oktober månads indextal 2022 (bastalet) och indextalet för den
månad då tillträde sker. Beloppen skall sedan justeras i förhållande KPI indextalet oktober
2022.

Infrastruktursersättning

Kommunen ska bygga ut infrastruktur på allmän plats inom planområdet och till detta

bolaget ska betala en ersättning på 939 kronor per kvadratmeter ljus BTA till kommunen,
avseende flerbostadshusen och parkhusen. Ersättningssumman ovan har indexregleras
med KPI. I enlighet med bolagets preliminära bebyggelseförslag, ska bolaget erlägga en
ersättning på 3 491 202 kronor.
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Den slutliga ersättningen för infrastruktur ska regleras utifrån beviljad bygglov, genom en
tilläggsköpeskilling. Ersättningen för infrastruktur ska erläggas med 10 % när detaljplanen
vunnit laga kraft och resterande belopp erläggs efter tillträde.

Sammanställning av intäkter
Köpeskillingen för Rönningeporten II är 18 330 712 kronor och infrastruktursersättningen
är på 3 491 202 kronor. Exploateringsersättningen för Rönningeporten III är på 819 626
kronor.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av exploateringsingenjör Sonia Khan.

Sofia Friberg
Plan- och exploateringschef

Christina Lood
Förvaltningschef

Bilagor

Bilaga 1. Marköverlåtelseavtal med Vestigia Fastigheter AB.

Bilaga 2. Bilaga 1-10 för marköverlåtelseavtal med Vestigia Fastigheter AB.

Bilaga 3. Exploateringsavtal med Vestigia Fastigheter AB.

Bilaga 4. Bilaga 1-6 för exploateringsavtal med Vestigia Fastigheter AB.
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MARKÖVERLÅTELSEAVTAL

för detaljplan Södra Hallsta, plan 81-72, gällande i Salems kommun

Mellan Salems kommun (organisationsnummer 212000-2874), nedan kallad Kommunen,
och Vestigia Fastigheter AB (organisationsnummer 556874-8379) nedan kallad Bolaget,
nedan tillsammans kallade Parterna, har träffats följande marköverlåtelseavtal

§ 1. BAKGRUND OCH SYFTE

Till grund för detta avtal ligger förslag till ny detaljplan för Södra Hallsta, plan 81-72,
diarienummer PEX/2018:46, nedan kallad Detaljplanen. Parterna förbinder sig ömsesidigt
att verka för att förslag till Detaljplanen antas i huvudsaklig överensstämmelse med
förslaget. Det geografiska område som omfattas av Detaljplanen benämns nedan
Planområdet, se bilaga 1.

I området Södra Hallsta planeras ett nytt bostadsområde med cirka 300 bostäder.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett nytt bostadsområde med flerbostadshus,
radhus, förskola och ett LSS-boende. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för
en tvärförbindelse som sträcker sig mellan Salemsvägen och Rönningevägen.

Kommunen och Bolaget tecknade den 14 december 2018 ett planeringsavtal för att reglera
upprättande av Detaljplan och framtida marköverlåtelse. Detta marköverlåtelseavtal ersätter
till fullo det tecknade planeringsavtalet för område kallad Rönningeporten II.

Marköverlåtelseavtalet fullföljer möjliggörandet av uppförande av ny bostadsbebyggelse i
form av cirka 40 lägenheter med upplåtelseform bostadsrätter och avser Rönningeporten II.

--------Marköverlåtelse--------

§ 2. MARKÖVERLÅTELSEAVTAL

Kommunen överlåter och försäljer härmed till Bolaget ett markområde med en totalyta om
cirka 2 790 kvadratmeter av fastigheterna:
Prästgården 1
Salem 5:22

Markområdet har markerats i bilaga 2 och benämns nedan Fastigheten.

§ 3. TILLTRÄDE

Parterna har ömsesidigt överenskommit om att tillträde till Fastigheten ska ske tio
arbetsdagar efter att bygglov för bebyggelsen enligt § 2 beviljats och vunnit laga kraft samt
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när kommunens entreprenadarbeten möjliggör Bolaget att påbörja byggnation eller enligt
annan mellan parterna överenskommen tidpunkt och fastighetsbildningen vunnit laga kraft.

§ 4. KÖPESKILLING

För marköverlåtelsen enligt § 2 skall Bolaget till Kommunen erlägga en köpeskilling om
ARTONMILJONERTREHINDRATRETTIOTUSENSJUHUNDRATOLV
(18 330 712 kr) KRONOR. Köpeskillingen ska erläggas på följande sätt:

a) Kontant inom 30 dagar efter lagakraftvunnen
detaljplan handpenning motsvarande 10 % av
den totala köpeskillingen efter anfordran

1 833 071 kr

b) Kontant på tillträdesdagen för resterande del av
köpeskillingen efter anfordran

16 497 641 kr

Köpeskillingen är beräknad utifrån Bolagets bebyggelseförslag, enligt bilaga 3.
Infrastruktursersättning enligt § 14, redovisas och erläggs separat.

Flerbostadshus med upplåtelseform bostadsrätter:
3683 kvm ljus BTA * 4 964 kronor per kvm ljus BTA.

Lokaler:
35 kvm ljus BTA * 1 380 kronor per kvm ljus BTA

Köpeskillingen ovan indexregleras enligt KPI (konsumentprisindex). Detta innebär att den
slutliga köpeskillingen bestäms dels av prisnivån vid värdetidpunkten och dels av hur index
förändras. Värdetidpunkten för ovan nämnda belopp är september 2018, som tidigare
angetts i det tecknade planeringsavtalet. Bastalet för indextalet är september 2018.
Beloppen skall sedan justeras i förhållande KPI indextalet oktober 2022.

Köpeskillingen utgår från köpeskilling angiven till ovan som sedan justeras på grundval av
förändringen mellan oktober månads indextal 2022 (bastalet) och indextalet för den månad
då tillträde sker.

Bolaget kommer inte att ha rätt till återbetalning av köpeskillingen om den slutliga
byggvolymen är lägre än den preliminära byggnadsvolymen som redovisas i detta avtal.

Köpeskillingen är beräknad utifrån ljus BTA ovan mark enligt Stockholm stads definition, se
bilaga 4.

I det fall Bolaget inte till fullo erlägger köpeskillingen enligt ovan förfaller detta avtal i sin
helhet. Kommunen har då rätt att behålla den erlagda handpenningen.

§ 5. TILLÄGGSKÖPESKILLING

Om byggvolymen i slutligt bygglov är större än angiven volym redovisad ovan ska en
tilläggsköpeskilling erläggas. Denna ska utformas enligt:
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Tillkommande yta * Pris för byggrätt uppräknad med index. Bastal för index oktober 2022.

§ 6. KÖPEBREV OCH LAGFART

När köpeskillingen till fullo erlagts utfärdar och överlämnar Kommunen kvitterat köpebrev
till Bolaget.

Bolaget ska snarast när förutsättningar föreligger ansöka om lagfart. Bolaget svarar för
samtliga med lagfarter och inteckningar förenade kostnader.

§ 7. SERVITUT

Kommunala belysningsstolpe och vägskyltar kommer hamna inom bolagets mark. Till detta
upplåter Bolaget mark för servitut till förmån för Kommunen.

7.1. Servitutsupplåtelse för belysningsstolpar och skyltar
Kommunen får genom servitut rätt till att anlägga kommunala belysningsstolpar och
vägskyltar inom Fastigheten, inom de markerade områden, bilaga 5. Servitutsrätten avser
fem vägskyltar och en belysningsstolpe.

Parterna är överens om att drift och underhåll av servitutsområdet inom Fastigheten skall
ombesörjas och bekostas av den härskande fastigheten. Kommunen ska ta fram ett separat
servitutsavtal avseende detta när Detaljplanen vunnit laga kraft.

§ 8. FASTIGHETSBILDNING

8.1. Fastighetsbildning

Kommunen ansöker och bekostar erforderlig fastighetsbildning för genomförande av detta
avtal. Marköverlåtelsen gäller med de smärre justeringar av gränser för områdena som
eventuellt kan komma att vidtas i samband med lantmäteriförrättningen.

§ 9. KOSTNADER OCH INTÄKTER

Alla skatter, räntor och andra kostnader för Fastigheten som belöper på tiden före tillträdet
ska betalas av Kommunen och för tiden därefter av Bolaget. Motsvarande ska gälla för
intäkterna från Fastigheten.

§ 10. INSKRIVNING OCH ÖVRIGA BELASTNINGAR

Kommunen garanterar att Fastigheten inte besväras av inskrivningar, servitut,
nyttjanderätter, penninginteckningar och avtal utöver följande som skall skrivas in eller är
inskrivna vid tillträdet:

- servitut enligt § 7
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§ 11. MARKOMRÅDETS SKICK

Bolaget har undersökt Fastigheten och förklarar sig acceptera dess skick och avstår med
bindande verkan från alla anspråk på grund av fel eller brister, med undantag från vad som
anges i § 12 Markföroreningar. Parterna är införstådda med att föregående mening är en
friskrivning från samtliga påföljder och kostnader som avses i JB 4:19 avseende så kallade
”dolda fel”.

§ 12. MARKFÖRORENINGAR OCH ARKEOLOGI

I de fall Kommunen bedömer att det inom Södra Hallsta kan antas förekomma föroreningar
som kan medföra skada för människors hälsa eller miljön beställer, utför och bekostar
Kommunen egna provtagningar och utredningar för att klarlägga och bedöma behovet av
efterbehandlingsåtgärder inom Fastigheten. Kommunen tar vid behov fram en handlingsplan
för den fortsatta hanteringen och de efterbehandlingsåtgärder som krävs för att marken ska
kunna användas enligt ändamålet i blivande Detaljplan.

Kommunen utför och bekostar erforderlig hantering av eventuella markföroreningar, inom
Fastigheten, i den omfattning som krävs för att marken skall kunna användas enligt
ändamålet i Detaljplanen. Kommunen bekostar inga åtgärder enligt ovan som beställs av
Bolaget. Bolagets undersökningsplikt enligt lag påverkas inte av Kommunens bedömning vad
gäller behovet av provtagning, utredningar med mera.

Vid eventuell extraschakt utöver vad som krävs för lagenlig borttagning av markföroreningar
svarar Bolaget för alla kostnader förknippade med hantering och avsättning av massor som
har sådan kvalitet att de kan användas utan att medföra skada för människors hälsa eller
miljön. Bolaget svarar alltid för all hantering av massor med halter upp till och med
Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Massor med halter
över MKM hanteras av Kommunen, omfattning bedöms utefter placering, läge och
byggnadssätt i varje enskilt fall.

I den mån markföroreningar påträffas på sådan mark som ska överföras från Kommunen till
Bolaget, ska Bolaget utan oskälig tidsutdräkt kontakta Kommunen och redovisa mätvärden
m.m. Kommunen är inte skyldig att bekosta sanering enligt ovan för det fall att Kommunen
inte i förväg har underrättats om de utredningar och/eller saneringsarbeten som planeras att
vidtas och givits möjlighet att samråda med Bolaget kring dessa.

För att värna om naturresurserna ska så mycket som möjligt av schaktmassorna
återanvändas antingen inom Markområdet eller inom andra områden inom Södra Hallsta.
Detta ska ske i samråd med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Kommunen.

Vad som stadgas ovan skall i tillämpliga delar även gälla en eventuell förekomst av
arkeologiska lämningar inom Fastigheten.

12.1. Föroreningar
Genomförd miljötekniska undersökning visar att det vid en provpunkt finns halter av bly över
riktvärden för känslig markanvändning. Kommunen ska sanera marken innan Bolaget
påbörjar byggnation.
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--------Genomförande av exploatering--------

§ 13. INFRASTRUKTUR

13.1. Ansvarsfördelning

Kommunen ansvarar för projektering, upphandling, genomförande och projektledning av
infrastrukturen till den del som enligt Detaljplanen anläggs på allmän platsmark. Bolaget har
motsvarande ansvar för anläggningar på Bolagets blivande markområde.

13.2. Kostnadsfördelning
Kommunen skall i egenskap av ansvarig för upphandling, projektering och projektledning

bära kostnaderna för infrastrukturen som avser gator, vägar, gatubelysning, vatten- och

avlopp samt dagvattenhantering till den del som anläggningarna finns eller kommer

förläggas på det som i Detaljplanen angetts som allmän platsmark. Bolaget ska i enlighet

med § 14 betala för del av infrastukturskostnaderna.

Med infrastrukturkostnader avser gator, vägar, gångvägar, cykelvägar, ledningar och andra

system avsedda för vatten- och avlopp, dagvatten, gatubelysning, fjärrvärme, el, fiber, tele

och andra liknande anläggningar.

§ 14. INFRASTRUKTURERSÄTTNING

Bolaget ska bära kostnader som avser anläggning av infrastruktur på Bolagets blivande
markområde.

Kommunen ska bygga ut infrastruktur på allmän plats inom Planområdet. Salemsvägens
södra del ska få en ny utformning med bredare vägområde och en breddad gång- och
cykelbana. Inom Planområdet kommer det byggas en ny tvärförbindelse, två nya
busshållplatser och en cirkulationsplats. För detta ska Bolaget betala en ersättning på 939
kronor per kvadratmeter ljus BTA till Kommunen. Ersättningssumman ovan har indexregleras
med KPI. I enlighet med bolagets preliminära bebyggelseförslag, se bilaga 3, ska Bolaget
erlägga en ersättning på
TREMILJONERFYRAHUNDRANITTIOETTTUSENTVÅHUNDRATVÅ (3 491 202) KRONOR.
Den slutliga ersättningen för infrastruktur ska regleras utifrån beviljat bygglov och
indexregleras, genom en tilläggsköpeskilling. Ersättningen för infrastruktur ska erläggas på
följande sätt:

a) Kontant inom 30 dagar efter lagakraftvunnen

detaljplan handpenning motsvarande 10 % av

den totala infrastruktursersättningen efter

anfordran

349 120 kr



6

Kommunen skall återbetala handpenningen i det

fall tillträde ej sker.

b) Kontant på tillträdesdagen och baseras på

etappens BTA utifrån inskickat bygglov och de

överenskomna kvadratmeterpriserna

3 142 082 kr

§ 15. SAMORDNING OCH TIDPLAN

Bolaget förbinder sig att genomföra exploateringen i enlighet med Detaljplanen och detta
avtal. Bolaget och Kommunen ska upprätta en gemensam huvudtidplan för tidsmässig
samordning av respektive parts åtaganden. Parterna ansvarar ömsesidigt för att samordna
bebyggelse och kommunala arbeten i genomförandeskedet. Bolaget ska vid inflyttningen ha
färdigställt den yttre miljön, så att de boende får en acceptabel kontakt med gator och
omkringliggande mark.

Bolaget är skyldig att samordna sina entreprenader med Kommunens entreprenörer och
med ledningsdragande bolag och verk. Detta ska ske med Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens projektledare i Kommunen.

§ 16. TRANSFORMATORSTATION

Inom Fastigheten finns en transformatorstation som är belägen i korsningen mellan
Salemsvägen och Säbytorgsvägen där Rönningeporten II planeras. För att möjliggöra för
bebyggelse i korsningen Salemsvägen/Säbytorgsvägen kommer befintlig
transformatorstation att behöva flyttas. Ny lokalisering planeras öster om Rönningeporten II.
Kommunen bekostar flytt av den befintliga transformatorstationen. Kommunen ska ansöka
om flytt av transformatorstationen när Detaljplanen vunnit laga kraft.

§ 17. ANLÄGGNINGAR OCH BEBYGGELSE

17.1. Anläggningsåtgärder på kvartersmark

Bolaget skall svara för all bebyggelse och alla anläggningar inom Fastigheten.

Bolaget ansvarar för och bekostar projektering samt bygg- och anläggningsarbeten inom

Fastigheten. Bolaget ansvarar för och bekostar därvid även projektering och genomförande

av alla erforderliga anpassningar för funktionell anslutning till allmän plats eller annan

omgivande mark.

17.2. Rivningskostnader

Bolaget ska ansvara för och bekosta erforderliga rivningar av eventuella befintliga byggnader

eller byggnadsverk, samt avverkning av skog eller annan växtlighet som finns inom

respektive anvisat markområde inom Fastigheten.
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17.3. Anläggningsåtgärder på allmän platsmark

Bolaget ska svara för kostnader och bekosta projektering samt genomförande av de

återställande- och anslutningsarbeten, som måste göras i allmän platsmark invid den

blivande kvartersmarken, till följd av Bolagets bygg- och anläggningsarbeten på den blivande

kvartersmarken inom Fastigheten. Projektering och utförande av alla återställande- och

anslutningsarbeten och samordningsarbeten ska utföras i samråd med Kommunen och

enligt kommunens standard.

§ 18. ANSLUTNINGSAVGIFTER M.M.

Bolaget ska erlägga anslutningsavgift för vatten och avlopp och dagvatten enligt vid
anslutningstidpunkten gällande taxa. Kommunen ansvarar inte för några kostnader för el
(inklusive byggel), tele, etc.

§ 19. BYGGTRAFIK OCH STÖRNINGAR

Byggtrafik till och från exploateringsområdet ska ske så att störningarna begränsas i
möjligaste mån. Bolaget ska särskilt redovisa trafikavstängningar och andra åtgärder
som påverkar nyttjande av allmän plats. Hänsyn ska tas till säkra och funktionella
allmänna gång- och cykelstråk, busshållplatser mm under byggtiden. Hänsyn ska tas
till sidoentreprenader inom exploateringsområdet.

Bolaget ansvarar för och bekostar upprättande av trafikanordningsplaner samt
säkerställer att dessa görs i god tid innan avstängning.

§ 20. SKADOR UNDER BYGGTIDEN OCH SKYDD AV BEFINTLIGA VÄRDEN

Kommunen och Bolaget ansvarar för återställande av skador på den andra partens
egendom. Innan skada åtgärdas ska godkännande inhämtas från drabbad part. Drabbad part
har rätt att på bekostnad av den som orsakat skada själv reparera skadan.

Parterna ska överenskomma om de etableringsområden som byggande inom
Fastigheten respektive allmän plats kommer att behöva. Den part som behöver åtkomst
till mark utanför sitt etableringsområde ska inhämta skriftligt tillstånd från markägaren.

§ 21. FJÄRRVÄRME

Kommunen förordar Bolaget att ansluta samtliga av flerbostadshusen inom Fastigheten till
fjärrvärmeledningsnätet. Kommunen ansvarar inte för några kostnader för fjärrvärme eller
annan uppvärmning.

Bolaget ska bekosta nya röranslutningar för fjärrvärmeledningarna inom Fastigheten.
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§ 22. MILJÖ- OCH KLIMAT

Bolaget ska följa samtliga villkor avseende miljö- och klimat, i bilagda markanvisningspolicy,
beslutad i kommunfullmäktige den 17 november 2017, se bilaga 6.

Bolaget ska följa Boverkets byggregler om föreskrifter och allmänna råd.

§ 23. NATUR

Nedtagna större trädstammar av tall, asp och gran bör sparas i området och exempelvis
placeras ut i form av så kallade faunadepåer. Träden bör läggas ut i så stora stycken som
möjligt för att efterlikna naturligt fallna träd, däremot går ett säkerhetsperspektiv för
människor och hälsa före. Död ved är en värdefull resurs som gynnar många arter i olika
organismgrupper. Anslutningsvägar och andra ytor bör planeras så att intrång i naturmark
som ska vara kvar i området minimeras.

Under byggtiden bör det undvikas att kompaktera jorden under kronorna på värdefulla träd

då rotsystemen annars kan skadas och trädens stammar bör även skyddas mot mekanisk

skada under byggtiden. Under byggtiden bör tekniska lösningar som sparar naturmark väljas

och byggområdet bör avgränsas tydligt med byggstaket, utanför vilket inget arbete får ske.

Naturmark kan skyddas från markslitage genom kanalisering på stigar.

§ 24. LEDNINGAR

Bolaget ska i samråd med ledningsdragande bolag och verk samt berörda kommunala
förvaltningar svara för erforderlig samordning av ledningsdragning och bekosta de eventuella
ledningsflyttar som krävs för exploateringens genomförande inom Fastigheten. Befintliga
anläggningar ska hållas tillgängliga för berörda ledningsägare under byggtiden.

Bolaget ska stå för samtliga kostnader inom Fastigheten vid eventuell flytt av sådana
ledningar som ingen av parterna kände till vid tecknandet av detta avtal.

§ 25. BYGGETABLERING

Bolaget förbinder sig att i god tid före byggstart samråda med Kommunen om vilka ytor som
behövs för byggetablering och under hur lång tid dessa behövs. Kommunen ska försöka
tillmötesgå Bolaget avseende ytor för byggetablering. Upplåtelse av offentlig plats för
byggetablering kräver polistillstånd och debiteras enligt Salems kommuns taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

Bolaget ska under byggskedet med staket på erforderligt sätt avgränsa Planområdet och
byggetableringsyta. Bolaget ska tillse att Bolaget, eller av Bolaget anlitad entreprenör, håller
sig inom Planområdet och byggetableringsyta. Bolaget förbinder sig att iordningställa
marken i ursprunglig skick. Bolaget förbinder sig att sköta städning under och efter
etableringen och se till att hålla ytan i städat skick samt städa omgivningarna från
byggmaterial som blåst omkring.
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Bolaget förbinder sig att med skyltar på plats kontinuerligt informera allmänheten om
projektet och byggnadsarbetena och andra arbeten som har samband med genomförandet
av detaljplanen.

Det åligger Bolaget att bekosta den extra gaturenhållning som föranleds av arbeten i
samband med att Fastigheten bebyggs.

§ 26. DAGVATTEN OCH SKYFALLSHANTERING

Bolaget ansvarar för att anlägga dagvattenåtgärder i enlighet med, eller med liknande
fördröjning och rening, som framtagen dagvattenutredning, Handling 13.3
Dagvattenutredning, Södra Hallsta, Bjerking AB redogör för, se bilaga 7. Bolaget ansvarar för
att ta fram en underhållsplan och utföra underhåll av samtliga dagvattenåtgärder inom
Fastigheten.

Bolaget ansvarar för att anlägga skyfallsåtgärder i enlighet med, eller med liknande funktion
och kapacitet, som framtagen skyfallsutredning, Skyfallsutredning, Södra Hallsta, DHI
Sverige, redogör för, se bilaga 8. Bolaget ansvarar för att ta fram en underhållsplan och
utföra underhåll av samtliga skyfallsåtgärder inom Fastigheten.

Bolaget ska följa kommunens allmänna bestämmelser om VA i enlighet med bilaga 9.

§ 27. DAGVATTEN

Bolaget ska följa och beakta kommunens dagvattenstrategi i enlighet med bilaga 10.
Policyn tar bland annat upp att hänsyns ska tas till översvämningsrisk, föroreningshalter,
lokalt omhändertagande (LOD) och att hårdgörning av ytor ska undvikas. Dagvatten ska
hanteras och framhävas som en resurs i stadsbyggnaden. Det ska i första hand nyttjas på ett
sätt som berikar miljön med avseende på exempelvis rekreation, biologisk mångfald,
naturvärden och estetisk miljö.

§ 28. PLACERING AV INFILTRATIONSSTRÅK

Bolaget ska anlägga ett infiltrationsstråk när gårdens utformning fastställs. Bolaget ska
redovisa anläggandet till Kommunen. Alternativa utformningar behöver godkännas av
Kommunen.

§ 29. AVFALLSHANTERING

Vägar på kvartersmark och inom fastigheter ska anläggas så att de är farbara med
sedvanliga avfallsfordon fram till avfallsutrymmen. Vidare ska det finnas tillräcklig
yta i anslutning till avfallsutrymme för att vända avfallsfordon.

§ 30. KOMMUNIKATION UNDER BYGGTID

Bolaget förbinder sig att utan kostnad för Kommunen kontinuerligt informera
allmänheten med skyltar om pågående byggnadsarbeten och andra arbeten som
har samband med genomförandet av detaljplanen.

Bolaget ansvarar för att ansöka om trafikanordningsplan hos Kommunen i det fall Bolagets
arbeten påverkar framkomligheten på allmän plats.
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Kommunen och Bolaget ska i god tid underrätta Trafikförvaltningen i det fall bussarnas
framkomlighet kommer kunna påverkas under byggtiden och när området är färdigbyggt.

Kommunen ansvarar för att kommunicera om framkomligheten under byggtiden till
allmänheten i god tid. Utbyggnaden av Södra Hallsta kommer att innebära omledning
av trafik. Tvärförbindelsen planeras att byggas ut innan arbeten med Salemsvägen påbörjas
för att säkra framkomligheten under byggtiden. Detta ska ske med Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens projektledare i Kommunen.

--------Övriga villkor--------

§ 31. ÅTERGÅNG AV ÖVERLÅTET MARKOMRÅDE

Har Bolaget inte ansökt om bygglov inom Fastigheten enligt detta avtal inom arton (18)

månader från att Detaljplanen vunnit laga kraft ska markområdet om Kommunen eller

Bolaget så begär, återgå till Kommunen och betald köpeskilling ska återbetalas utan att ränta

eller annan ersättning påförs till Kommunen. I det fall Bolaget inte till fullo erlägger

köpeskillingen enligt ovan förfaller detta avtal i sin helhet. Kommunen har då rätt att behålla

den erlagda handpenningen enligt ovan jämte ränta som skadestånd. Detta villkor ska införas

i kommande köpebrev.

Kan Bolaget på grund av hinder vilka inte stått i dennes makt att avvärja, inte fullgöra sina

skyldigheter enligt denna paragraf, skall Bolaget efter skriftlig framställning därom till

Kommunen erhålla en mot hindrets varaktighet svarande förlängning av tiden. Vid

extraordinära förhållanden i samhället kan tidsfristen om arton (18) månader förlängas, i

överenskommelse med Kommunen.

Om förvärvet återgår är det parternas avsikt att detta marköverlåtelseavtal skall upphöra att
gälla i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten.

§ 32. VITE

Har Bolaget inte påbörjat byggnation av flerbostadshusen enligt detta avtal inom arton (18)

månader från det att Bolaget erhöll bygglov, ska vite utgå om FEMTIOTUSEN (50 000 kr)

KRONOR per vecka med ett maxbelopp om 20 % av den slutliga köpeskillingen. Detta gäller

under förutsättning att erforderlig lantmäteriförrättning vunnit laga kraft. Med påbörjad

byggnation avses att bygglov har sökts och beviljats samt att grundläggningsarbeten

påbörjats inom Fastigheten. Innan vitet träder i kraft ska Kommunen kalla Bolaget till ett

möte för att diskutera avtalets tidsplan.



11

Kan Bolaget på grund av hinder vilka inte stått i dennes makt att avvärja, inte fullgöra sina

skyldigheter enligt denna paragraf, skall Bolaget efter skriftlig framställning därom till

Kommunen erhålla en mot hindrets varaktighet svarande förlängning av tiden. I samband

med detta skall Kommunen kalla Bolaget till ett möte.

§ 33. AVTALETS GILTIGHET

Detta avtal blir för Parterna bindande endast under förutsättning

att förslag till detaljplan enligt § 1 med eventuella mindre ändringar har vunnit laga kraft

att detta marköverlåtelseavtal undertecknas av Bolaget innan antagandebeslut av
Detaljplanen fattas av kommunfullmäktige i Salem

att kommunfullmäktige i Salem godkänner detta avtal genom beslut som vinner laga kraft

Skulle någon av dessa ovanstående förutsättningar inte uppfyllas är avtalet förfallet i sin
helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten.

§ 34. ÄNDRING OCH TILLÄGG

Ändringar och tillägg till detta avtal skall för att vara gällande upprättas skriftligen och
undertecknas av båda parter genom behörig ställföreträdare.

§ 35. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET

Detta avtal får inte överlåtas på annan utan Kommunens skriftliga godkännande, till andra
bolag än av Bolaget helägt bolag inom koncernen eller speciellt bildat projektbolag i form av
en bostadsrättsförening, för genomförandet av exploateringen. Bolaget skall ha fortsatt
solidarisk ansvar tillsammans med bostadsrättsföreningen gentemot Salems kommun för alla
förpliktelse enligt detta avtal.

Vid vidareförsäljning förbinder sig Bolaget att föra vidare de punkter som tas upp i detta
avtal till de nya köparna. Detta ska även gälla om överlåtelse sker i fler led.

§ 36. TVIST

Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal skall avgöras av allmän svensk domstol
enligt gällande svensk rätt.

________________________

Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt exemplar
samt ett exemplar skickas till Lantmäteriet i samband med att Kommunen ansöker om

lantmäteriförrättning som detta avtal erfordrar.
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Ort:
Datum:

För SALEMS KOMMUN

_________________________
Rickard Livén

Bevittnas:

__________________________

Ort:
Datum:

För VESTIGIA FASTIGHETER AB

__________________________
Michael Casselbrant

Bevittnas:

__________________________

_________________________
Mats Bergström

Bevittnas:

_________________________

_________________________
Stefan Wennerholm

Bevittnas:

_________________________
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Marköverlåtelseavtalet utgörs av detta
marköverlåtelseavtal (detta dokument) samt
följande bilagor:

BILAGOR:
1. Planområdet
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3. Bebyggelseförslag
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9. ABVA - Salems kommun
10. Dagvattenstrategi - Salems kommun
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Exploateringsavtal
för detaljplan Södra Hallsta, plan 81-72, gällande i Salems kommun

PARTER

Mellan Salems kommun (organisationsnummer 212000-2874), nedan
kallad Kommunen,

Vestigia Fastigheter AB (organisationsnummer 556874-8379) nedan
kallad Exploatören.

nedan tillsammans kallade Parterna, har träffats följande exploateringsavtal

§ 1 BAKGRUND
Till grund för detta avtal ligger förslag till ny detaljplan för Södra Hallsta, plan 81-72,
diarienummer PEX/2018:46, nedan kallad Detaljplanen. Parterna förbinder sig ömsesidigt
att verka för att förslag till Detaljplanen antas och vinner laga kraft i huvudsaklig
överensstämmelse med förslaget. Det geografiska område som omfattas av Detaljplanen
benämns nedan Planområdet, se bilaga 1.

I området Södra Hallsta planeras ett nytt bostadsområde med cirka 300 bostäder.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett nytt bostadsområde med flerbostadshus,
radhus, förskola och ett LSS-boende. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för
en tvärförbindelse som sträcker sig mellan Salemsvägen och Rönningevägen.

Detta exploateringsavtal har upprättats för att reglera genomförandet av bebyggelse på
del av fastigheten Salem 27:1, område kallad Rönningeporten III. Detaljplanen medger
bland annat bebyggelse på del av fastigheten Salem 27:1, Rönningeporten III, i form av
cirka 20 lägenheter och förvärv av mark från fastigheten Salem 27:1.

Kommunen och Exploatören har tidigare tecknat ett planeringsavtal som reglerar option
om ensamrätt att förhandla med kommunen för Rönningeporten II och ska teckna ett
marköverlåtelseavtal för att reglera framtida marköverlåtelse för fastigheterna Prästgården
1, Salem 5:22, för område kallad Rönningeporten II.

§ 2 DETALJPLAN
Syftet med exploateringsavtalet är ett effektivt och ändamålsenligt genomförande av
detaljplan Södra Hallsta, plan 81-72, kallad Planområdet se bilaga 1.

Exploatören ska förvärva del av fastigheten Salem 27:1, nedan kallad Fastigheten,
och avser att låta uppföra ett flerbostadshus inom det område som nedan kallas
Exploateringsområdet. Exploateringsområdet är markerat med rödfärg på bilaga 2.

För fullföljandet av åtaganden för genomförande av detaljplanen har parterna
träffat detta avtal, nedan kallat Exploateringsavtalet.
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§ 2 FASTIGHETSBILDNING

Exploatören ansvarar för att ansöka om erforderlig fastighetsbildning och bekosta den.

§ 3 UTFÖRANDE OCH BEKOSTANDE AV ALLMÄNNA  ANLÄGGNINGAR

3.1 Allmän plats med kommunalt huvudmannaskap
Kommunen ansvarar för projektering, upphandling och genomförande och projektledning
av infrastrukturen till den del som enligt Detaljplanen anläggs på allmän platsmark.

Kommunen skall i egenskap av ansvarig för upphandling, projektering och
projektledning bära kostnaderna för infrastrukturen som avser gator, vägar,
gatubelysning, vatten- och avlopp samt dagvattenhantering till den del som
anläggningarna finns eller kommer förläggas på det som i Detaljplanen angetts
som allmän platsmark. Exploatören ska betala exploateringsersättning för de
åtgärder som behöver utföras på allmänna anläggningar på grund av Exploatörens
byggnation av fastigheten, se § 6 nedan.

Med infrastrukturkostnader avser gator, vägar, gångvägar, cykelvägar, ledningar
och andra system avsedda för vatten- och avlopp, dagvatten, gatubelysning,
fjärrvärme, el, fiber, tele och andra liknande anläggningar.

Exploatören ska svara för kostnader och bekosta projektering samt genomförande av de

återställande- och anslutningsarbeten, som måste göras i allmän platsmark invid den

blivande kvartersmark, till följd av exploatörens bygg- och anläggningsarbeten på den

blivande kvartersmarken inom Fastigheten. Projektering och utförande av alla

återställande- och anslutningsarbeten ska utföras i samråd med Kommunen och enligt

kommunens standard.

3.2 Allmänna, kommunala VA-anläggningar
Exploatören ska erlägga anslutningsavgift för vatten och avlopp och dagvatten enligt vid
anslutningstidpunkten gällande taxa. Kommunen ansvarar inte för några kostnader för el
(inklusive byggel), tele, etc.

§ 4 UTFÖRANDE OCH BEKOSTANDE AV ÖVRIGA ANLÄGGNINGAR

4.1 Allmänt om byggnation på kvartersmark
Exploatören ansvarar för projektering, upphandling och genomförande och projektledning
av infrastrukturen till den del som enligt Detaljplanen anläggs inom Exploatörens blivande
kvartersmark.

Exploatören ansvarar för och bekostar projektering och genomförande av
anslutnings och återställandearbeten som behöver göras på intilliggande fastigheter
som en följd  av Exploatörens bygg- och anläggningsarbeten. För åtgärder utanför
Fastigheten ska  projektering och återställande utföras i samråd med berörd
fastighetsägare.
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Exploatören ska bära kostnader som avser anläggning av infrastruktur på Exploatörens
blivande kvartersmark.

Exploatören skall svara för all bebyggelse och alla anläggningar inom Fastigheten.
Exploatören ansvarar för och bekostar projektering samt bygg- och anläggningsarbeten
inom Fastigheten. Exploatören ansvarar för och bekostar därvid även projektering och
genomförande av alla erforderliga anpassningar för funktionell anslutning till allmän plats
eller annan omgivande mark

4.2 Dagvatten och skyfallshantering
Exploatören ansvarar för att anlägga dagvattenåtgärder i enlighet med, eller med liknande
fördröjning och rening, som framtagen dagvattenutredning, Handling 13.3
Dagvattenutredning, Södra Hallsta, Bjerking AB redogör för, se bilaga 3. Exploatören
ansvarar för att ta fram en underhållsplan och utföra underhåll av samtliga
dagvattenåtgärder inom Fastigheten.

Exploatören ansvarar för att anlägga skyfallsåtgärder i enlighet med, eller med liknande
funktion och kapacitet, som framtagen skyfallsutredning, Skyfallsutredning, Södra Hallsta,
DHI  Sverige, redogör för, se bilaga 4. Exploatören ansvarar för att ta fram en
underhållsplan och utföra underhåll av samtliga skyfallsåtgärder inom Fastigheten.

Exploatören ska följa kommunens allmänna bestämmelser om VA i enlighet med bilaga 5.

4.3 Dagvatten
Exploatören ska följa och beakta kommunens dagvattenstrategi i enlighet med bilaga 6.
Policyn tar bland annat upp att hänsyns ska tas till översvämningsrisk, föroreningshalter,
lokalt omhändertagande (LOD) och att hårdgörning av ytor ska undvikas. Dagvatten ska
hanteras och framhävas som en resurs i stadsbyggnaden. Det ska i första hand nyttjas på
ett sätt som berikar miljön med avseende på exempelvis rekreation, biologisk mångfald,
naturvärden och estetisk miljö.

4.4 Avfallshantering
Vägar på kvartersmark och inom fastigheter ska anläggas så att de är farbara med
sedvanliga avfallsfordon fram till avfallsutrymmen. Vidare ska det finnas tillräcklig  yta i
anslutning till avfallsutrymme för att vända avfallsfordon.

4.5 Ledningar
Exploatören ska i samråd med ledningsdragande bolag och verk samt berörda kommunala
förvaltningar svara för erforderlig samordning av ledningsdragning och bekosta de
eventuella ledningsflyttar som krävs för exploateringens genomförande. Befintliga
anläggningar ska hållas tillgängliga för berörda ledningsägare under byggtiden.

Dialog avseende schaktarbeten ska ske mellan Parterna innan Exploatören kan påbörja
schaktarbeten. Exploatören ska under byggnation i närheten av befintliga ledningar
använda sig av försiktighetsåtgärder vid schaktarbeten alternativt riva delar av ledningarna
som ska tas ur drift, detta sker i samråd med Kommunen. Vid eventuell rivning av
ledningarna ska Exploatören utföra och bekosta arbetet.
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4.6 Natur
Nedtagna större trädstammar av tall, asp och gran bör sparas i området och exempelvis
placeras ut i form av så kallade faunadepåer. Träden bör läggas ut i så stora stycken som
möjligt för att efterlikna naturligt fallna träd däremot går ett säkerhetsperspektiv för
människor och hälsa går före. Död ved är en värdefull resurs som gynnar många arter i
olika organismgrupper. Anslutningsvägar och andra ytor bör planeras så att intrång i
naturmark som ska vara kvar i området minimeras.

Under byggtiden bör det undvikas att kompaktera jorden under kronorna på värdefulla
träd då rotsystemen annars kan skadas och trädens stammar bör även skyddas mot
mekanisk skada under byggtiden. Under byggtiden bör tekniska lösningar som sparar
naturmark väljas och byggområdet bör avgränsas tydligt med byggstaket, utanför vilket
inget arbete får ske. Naturmark kan skyddas från markslitage genom kanalisering på stigar.

§ 5 VILLKOR UNDER BYGGTIDEN/GENOMFÖRANDE

5.1 Samordning och tidplan
Exploatören förbinder sig att genomföra exploateringen i enlighet med Detaljplanen och
detta avtal. Exploatören och Kommunen ska upprätta en gemensam huvudtidplan för
tidsmässig samordning av respektive parts åtaganden. Parterna ansvarar ömsesidigt för att
samordna bebyggelse och kommunala arbeten i genomförandeskedet. Exploatören ska vid
inflyttningen ha färdigställt den yttre miljön, så att de boende får en acceptabel kontakt
med gator och omkringliggande mark.

Exploatören är skyldig att samordna sina entreprenader med Kommunens entreprenörer
och med ledningsdragande bolag och verk. Detta ska ske med Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens projektledare i Kommunen.

5.2 Byggetablering
Exploatören förbinder sig att i god tid före byggstart samråda med Kommunen om vilka
ytor som behövs för byggetablering och under hur lång tid dessa behövs. Kommunen ska
försöka tillmötesgå Bolaget avseende ytor för byggetablering. Upplåtelse av offentlig plats
för byggetablering kräver polistillstånd och debiteras enligt Salems kommuns taxa
fastställd av kommunfullmäktige.

Exploatören ska under byggskedet med staket på erforderligt sätt avgränsa Planområdet
och byggetableringsyta. Exploatören ska tillse att Exploatören, eller av Exploatören anlitad
entreprenör, håller sig inom Planområdet och byggetableringsyta. Exploatören förbinder
sig att iordningställa marken i ursprunglig skick. Exploatören förbinder sig att sköta
städning under och efter etableringen och se till att hålla ytan i städat skick samt städa
omgivningarna från byggmaterial som blåst omkring.

Exploatören förbinder sig att med skyltar på plats kontinuerligt informera allmänheten om
projektet och byggnadsarbetena och andra arbeten som har samband med
genomförandet av detaljplanen.

Det åligger Exploatören att bekosta den extra gaturenhållning som föranleds av arbeten i
samband med att fastigheten bebyggs.
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5.3 Fornlämningar
Om arkeologiskt fynd påträffas i samband med utbyggnad av kvartersmark ansvarar
Exploatören för anmälan till berörd tillsynsmyndighet och bekostar de åtgärder som
tillsynsmyndigheten kan kräva.

Om arkeologiskt fynd påträffas i samband med utbyggnad av allmän plats ansvarar
samt bekostar Kommunen för anmälan till berörd tillsynsmyndighet.

5.4 Byggtrafik och störningar
Byggtrafik till och från Exploateringsområdet ska ske så att störningarna begränsas i
möjligaste mån. Exploatören ska särskilt redovisa trafikavstängningar och andra  åtgärder
som påverkar nyttjande av allmän plats. Hänsyn ska tas till säkra och  funktionella
allmänna gång- och cykelstråk, busshållplatser mm under byggtiden.  Hänsyn ska tas till
sidoentreprernader inom exploateringsområdet.

Exploatören ansvarar för och bekostar upprättande av trafikanordningsplaner samt
säkerställer att dessa görs i god tid innan avstängning.

5.5 Skador under byggtiden och skydd av befintliga värden
Kommunen och Exploatören ansvarar för återställande av skador på den andra partens
egendom. Innan skada åtgärdas ska godkännande inhämtas från drabbad part. Drabbad
part  har rätt att på bekostnad av den som orsakat skada själv reparera skadan.

Parterna ska överenskomma om de etableringsområden som byggande inom
Fastigheten respektive allmän plats kommer att behöva. Den part som behöver
åtkomst  till mark utanför sitt etableringsområde ska inhämta skriftligt tillstånd från
markägaren.

§ 6 EXPLOATERINGSERSÄTTNING

På grund av Exploatörens byggnation av fastigheten uppkommer behov av åtgärder på
allmänna anläggningar såsom flytt av kommunala ledningar. För detta ska Exploatören
betala ett exploateringsbidrag om
ÅTTAHUNDRANITTONTUSENSEXHUNDRATJUGOSEX KRONOR (819 626 kr).
Exploateringsersättningen ska betalas fyra veckor från att Bolaget tillträtt marken för
Rönningeporten III, från bostadsrättsföreningen, BRF Rönningeporten
(organisationsnummer 769617-3504) eller senast fyra månader efter att detaljplanen
vunnit laga kraft.

§ 7 ÖVRIGT

7.1 Tvist
Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal skall avgöras av allmän svensk
domstol enligt gällande svensk rätt.
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7.2 Giltighet
Detta exploateringsavtal är till alla delar förfallet utan ersättningsrätt för någondera
parten om inte

dels kommunfullmäktige antar detaljplanen genom beslut som senare vinner
laga kraft

dels kommunfullmäktige godkänner detta Exploateringsavtal genom beslut som
senare vinner laga kraft.

________________________

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka Parterna tagit var

sitt.
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Ort:
Datum:

För SALEMS KOMMUN

__________________________
Rickard Livén

Bevittnas:

__________________________

Ort:
Datum:

För VESTIGIA FASTIGHETER AB

__________________________
Michael Casselbrant

Bevittnas:

__________________________

_________________________
Mats Bergström

Bevittnas:

_________________________

_________________________
Stefan Wennerholm

Bevittnas:

_________________________
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Exploateringsavtalet utgörs av detta
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bilagor:

BILAGOR:
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3. Dagvattenutredning
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

Nr. 7

 § X KS/2023:45 

Remiss Revidering av reglemente för budgetansvar i Salems 
kommun

Kommunens nuvarande reglemente för budgetansvar ändrades senast år 2010 i 
kommunfullmäktige, varför en översyn behöver göras. Kommunstyrelsens förvaltning har 
gjort ett förslag till nytt reglemente som föreslås skickas på remiss till samtliga nämnder. 

Remissen innehåller följande större förändringar jämfört med dagens reglemente: 

- Budgetprocessen finns som bilagor till reglementet, både avseende mål- och 
budgetprocessen och investeringsprocessen. 

- Tidpunkter för uppföljning föreslås förändras från mars och juli till april och augusti. 
- Omskrivning avseende överföringar av över-/underskott 

I övrigt mest redaktionella ändringar. 

Ärendet beskrivs närmare i tjänsteskrivelse daterad 6 februari 2023. 

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att skicka remiss till samtliga nämnder avseende förslag till 
revidering av reglemente för budgetansvar i Salems kommun. 

______________________
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Kommunstyrelsens förvaltning
Siv Jönsson Westerlund
Ekonomichef

Kommunstyrelsen

Remiss revidering av reglemente för budgetansvar i Salems
kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att skicka remiss till samtliga nämnder avseende förslag till
revidering av reglemente för budgetansvar i Salems kommun.

Inledning
Kommunens nuvarande reglemente för budgetansvar ändrades senast år 2010 i
kommunfullmäktige, varför en översyn behöver göras. Kommunstyrelsens förvaltning har
gjort ett förslag till nytt reglemente som föreslås skickas på remiss till samtliga nämnder.

Remissen innehåller följande större förändringar jämfört med dagens reglemente:

- Budgetprocessen finns som bilagor till reglementet, både avseende mål- och
budgetprocessen och investeringsprocessen.

- Tidpunkter för uppföljning föreslås förändras från mars och juli till april och
augusti.

- Omskrivning avseende överföringar av över-/underskott

I övrigt mest redaktionella ändringar.

Remissen
Remissvaret ska innehålla nämndens synpunkter på förslag till nytt reglemente.

Svaret ska vara ekonomienheten, Kommunstyrelsens förvaltning tillhanda senast den 20
april 2022.

Siv Jönsson Westerlund
Ekonomichef

Bilagor
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Reglemente för budgetansvar i Salems kommun
Remissversion

(Dnr KS/2023:45)

Antagen av Kommunfullmäktige den     §
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Inledning

Reglementet för budgetansvar gäller för kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Budgetansvar

Kommunfullmäktige beslutar i frågor om mål och riktlinjer för verksamheter, budget,
skatt och viktiga ekonomiska frågor.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens
ekonomi.

Nämnd ansvarar inför kommunfullmäktige för att antagna mål  och åtaganden uppfylls
samt att verksamheten utförs inom anvisade ekonomiska ramar och andra riktlinjer.

Förvaltningschefen ansvarar inför nämnden för den verkställande ledningen av
verksamheten, för fastställande av nämndens detaljbudget och utser budgetansvariga
inom sin förvaltning. Nämnd informeras årligen om vilka som utsetts till
budgetansvariga (attestlista).

Budgetansvarig ansvarar inför närmaste chef för en avgränsad verksamhet och dess
resurser. Den budgetansvarige ansvarar för målformulering, budgetering,
budgetuppföljning, delårsrapporter och redovisning inom sitt verksamhetsområde. Till
ansvaret hör att bevaka att antagna mål uppfylls och att budgeterad verksamhet utförs
inom av nämnden anvisad budgetram och andra riktlinjer.

Delegerat budgetansvar

Den budgetansvarige kan finnas på olika nivåer i organisationen beroende på typ av

verksamhet. Verksamhet eller investeringsobjekt kan bara ha en budgetansvarig.

Budgetansvaret skall vara direkt kopplat till den dagliga driften av verksamheten eller

objektets utförande.

För att ansvaret skall vara odelat krävs att alla transaktioner på en budgetansvarigs

verksamhet/projekt är initierade eller godkända av denne. Verksamhet/projekt får  inte

belastas med kostnader utan den budgetansvariges vetskap.

Budgetansvar innefattar en skyldighet att vidta korrigerande åtgärder när ekonomi- eller

verksamhetsutfallet avviker jämfört med uppsatta mål och budgeterade medel.

Förhållandet skall rapporteras till närmaste chef, som i sin tur rapporterar till nämnden.

Den budgetansvarige kan bara ta ansvar för sitt verksamhetsområde inom sina
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befogenheter. För att möjliggöra uppföljning av det ekonomiska ansvaret är det

nödvändigt att nämndens budget är ansvarsindelad.

Med budgetansvar följer automatiskt anskaffningsrätt av varor och tjänster inom

budgetramen och enligt de upphandlingsavtal som träffats med leverantörer.

Avseende upphandling hänvisas till kommunens policy för upphandling.

För de vanligast förekommande varorna och tjänsterna finns ramavtal med olika

leverantörer. Information om vilka leverantörer kommunen har avtal med finns via

kommunens intranät under avsnittet Avtal, upphandling och inköp.

Budgetansvar innebär ingen automatisk rätt att besluta i samtliga frågor rörande t ex

personal och lokaler. Ett fullständigt budgetansvar förutsätter att ansvaret omfattar

även dessa kostnader och intäkter. Delegering och decentralisering av dessa frågor bör

ske utifrån kommunens samordning samt respektive förvaltnings förutsättningar och

med ambitionen att ett så fullständigt budgetansvar som möjligt ges till personal nära

brukarna av verksamheten.

Budget

Kommunen fattar beslut om kommande års budget i juni avseende nämndernas ramar
för kommande tre-årsperiod. Här ingår beslut om driftbudget, investeringsbudget,
exploateringsbudget samt övergripande mål för perioden. I november fattar
kommunfullmäktige beslut om finansieringsbudget där beslut fattas om skattesats för
kommande år. Processen för kommunens budget beskrivs i bilaga 1.

Driftbudget

Budgetanslaget gäller som nettoram, det vill säga kostnader minus intäkter, där
beräknade intäkter i huvudsak avser avgifter. Nettoramen anvisas nämnd i form av en
driftbudget.

Budgetjusteringar görs i princip inte under året. Om den ekonomiska situationen så
kräver kan kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att omfördela medel mellan
nämnder.

Justeringar av teknisk karaktär i driftbudgeten inom given totalram kan beslutas av
kommunstyrelsen.
Beslutanderätt om budgetjusteringar av teknisk karaktär kan av kommunstyrelsen
vidaredelegeras till ekonomichefen.

Nämnd kan fritt öka eller minska sin budgetomslutning, så länge nettoramen hålls.
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Nämnd ska rymma sina verksamheter inom den budget som kommunfullmäktige har
fastställt. Eventuella kostnadsökningar finansieras genom omprioriteringar inom
nämndens budget.

Nämnd får en ekonomisk ram för att bedriva sina verksamheter. Om inte särskilt
angivits har nämnd rätt att omdisponera medel fritt utifrån kommunfullmäktiges
prioriterade inriktning.

Om den beslutade ramen visar sig otillräcklig ska nämnd i första hand vidta åtgärder för
att omdisponera tillgängliga resurser inom nämndens samlade ram och i andra hand
hos kommunfullmäktige aktualisera behov av att ändra mål och inriktning för
verksamheten.

Blir den generella kostnadsökningen högre än vad som kalkylerats i
kommunfullmäktiges budgetbeslut måste nämnd kompensera det genom
rationaliseringar. Blir den lägre får överskott disponeras av nämnd.

Nämnd har inte rätt att vidta förändringar som innebär stadigvarande ekonomiska
åtaganden eller väsentliga förändringar av verksamheten för kommunen utan att
inhämta kommunfullmäktiges medgivande.

Hos kommunstyrelsen finns ett belopp till förfogande som används för att finansiera
insatser/åtgärder under det kommande året. Beloppet är ofta specificerat vilka insatser
som avses. Nämnd kan begära tilläggsanslag av kommunstyrelsen ur detta belopp.

Investeringsbudget

De investeringar som är beslutade av kommunfullmäktige får inte användas till annat
projekt än det som är ändamålet med investeringen.

Kommunfullmäktige fattar i budgeten beslut om den totala investeringsutgiften för
respektive projekt. Detta är att betrakta som en medgiven investeringsram enligt
förkalkyl. Förändras förutsättningarna under den tid då investeringen pågår, kan
investeringsbeslutet behöva justeras.

Den formella medelstilldelningen sker i form av årliga anslag som direkt påverkar
likviditeten. Investeringsplanen ger information som är viktig för den finansiella
planeringen.

De investeringar som är utmärkta som potter i kommunfullmäktiges budget ska för de
större potterna specificeras i respektive nämnd utifrån vilka projekt som föreslås
genomföras för kommande år.
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Processen för investeringar beskrivs i bilaga 2.

Investeringsutgift eller driftkostnad

En anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller
innehav. Anskaffning och/eller standardförbättringar av sådana tillgångar redovisas som
en investering
Kontinuitets- och väsentlighetsprincipen ska vara styrande för budgetering. Råder stor
regelbundenhet i anskaffningsförfarandet samt om värdet understiger gränsen för
mindre värde ska anskaffningen tas upp i driftbudgeten. Gränsen för mindre värde
anges respektive år i budgetanvisningarna.

En investering ska uppfylla följande två förhållanden för att räknas som en investering:
- en ekonomisk livslängd på minst tre år
- överstiger gränsen för mindre värde.

Gällande fastigheter är det inte ovanligt att problem uppstår i gränsdragningen mellan
underhållskostnader och standardförbättringar.
Åtgärder för återställande till en ursprunglig nivå, till exempel efter flera år av eftersatt
underhåll, är inte att betrakta som en investering, utan som ett driftprojekt.

Budgetuppföljning

Uppföljningstidpunkter

Helårsprognoser upprättas per månaderna april och augusti. Prognosen per april
presenteras för kommunstyrelsen i juni. Prognosen per augusti presenteras för
kommunstyrelsen i oktober som en del av delårsrapporten. Prognoserna per april och
augusti omfattar både drift- och investeringsuppföljning. Prognoserna ska göras i
kommunens gemensamma budget- och uppföljningsverktyg för både driftbudget och
investeringsbudget.

Kommunfullmäktige ska ha en uppföljning per år förutom årsbokslutet. Denna
uppföljning sker per augusti månad (kommunens delårsrapport) och redovisas i
kommunfullmäktige i november. Detta enligt lagen om kommunal bokföring och
redovisning (LKBR) som säger att delårsrapporten ska omfatta minst hälften och högst
två tredjedelar av räkenskapsåret.

Nämnderna ska löpande under året följa såväl verksamhetsutveckling som ekonomiskt
utfall. Förenklad uppföljning ska rapporteras vid minst två tillfällen utöver månaderna
april och augusti. Respektive nämnd bestämmer utformningen av dessa
uppföljningsrapporter med hänsyn till de egna förutsättningarna.
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Delårsrapport

Kommunens delårsrapport ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av
kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårets utgång.
Upplysningar ska då lämnas om

- en redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som
fastställts för respektive nämnd

- förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat eller
ställning

- händelser av väsentlig betydelse för kommunen som har inträffat under
rapportperioden eller efter dennas slut.

Delårsrapporten upprättas per 31 augusti och ska föreläggas på kommunstyrelsen på
oktobersammanträdet och snarast därefter för kommunfullmäktige.
En delårsrapport ska innehålla resultaträkning, balansräkning och en förenklad
förvaltningsberättelse som ska uppfylla gällande normering.
Jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år och en helårsprognos ska
redovisas.Graden av specificering, det vill säga antalet poster, kan dock vara färre än i
årsredovisningen.

I delårsrapporten ska resultatet av verksamheten redovisas i förhållande till ett urval av
uppställda mål. Detta sker i kommunens webbaserade måluppföljningssystem. Av
nämndens redovisning ska framgå både hur kvantitativa och kvalitativa mål uppnåtts,
även i förhållande till god ekonomisk hushållning.

Årsredovisning

Driftredovisning

Enligt kommunallagen ska kommunen upprätta en årsredovisning för varje år.
Årsredovisningen ska redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut.

Nämnd ska enligt anvisningar från ekonomienheten lämna årsredovisning och
verksamhetsberättelse för sin totala verksamhet.

I årsredovisningen ska resultatet av verksamheten redovisas i förhållande till uppställda
mål. Årsredovisningen ska redovisas i kommunens webbaserade måluppföljningssystem
och utdrag görs ur detta till nämndens redovsining. Av nämndens redovisning ska
framgå både hur kvantitativa och kvalitativa mål uppnåtts, även i förhållande till god
ekonomisk hushållning.
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I årsredovisningen ska jämförelse göras med såväl budget som föregående räkenskapsår.

Över- respektive underskott

Utgångspunkten är att den av kommunfullmäktige fastställda budgeten till nämnderna
gäller för budgetåret och att den ska hållas. Det innebär att överskott eller underskott
inte kan överföras till nästa budgetår.

De verksamheter som är taxe- eller avgiftsfinansierade är undantagna från denna regel.
Det gäller bland annat VA-verksamheten att det ekonomiska årsresultatet regleras som
en skuld till VA-kollektivet.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisningen ska ge en samlad bild av nämndens investeringsverksamhet.
Den ska lämna information om pågående och färdigställda investeringsobjekt i
förhållande till fattade beslut.

Slutredovisning av driftprojekt, investeringsprojekt och exploateringar

Driftprojekt

Driftprojekt slutredovisas i delårsrapport om alla kostnader är bokförda vid detta
tillfälle. I annat fall ska en slutredovisning ske i årsbokslutet.

Investeringsprojekt

Investeringsprojekt ska slutredovisas till kommunstyrelsen så snart de är klara att tas i
bruk. Slutbesiktning behöver inte avvaktas. Slutredovisning ska ske efter varje etapp.
Ekonomienheten ska informeras så att avskrivningar på investeringen kan påbörjas
senast månaden efter färdigställandet.

Exploateringsområden

Intäkter från tomtförsäljningar redovisas löpande i resultaträkningen, utgifter för
anläggning av VA, kommunala gator och allmänna platser redovisas som
investeringsutgifter.  VA-anslutningsavgifter och offentliga investeringsbidrag redovisas
som investeringsinkomster.

Exploateringsområde ska slutredovisas så snart huvuddelen av området är avyttrat.

Ombudgetering av investeringar till kommande år

Med ombudgetering menas att föra över budget för investeringar till nästkommande
budgetår.
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I vissa fall kan ombudgetering av medel vara befogad. Det berör oftast projekt som inte
hunnit avslutas under året och som inte budgeterats på nytt i samband med
fastställandet av budget för det kommande året. Det kan även gälla fleråriga
investeringsprojekt som inte exakt kan förutse vilket år kostnaderna kommer och därför
behöver flytta över investeringsmedel till kommande år. Det krävs alltid tungt vägande
skäl för att en ombudgetering ska ske.
Den nämnd som anser sig ha sådana skäl ska i årsbokslutet föreslå en hemställan om att
ombudgetering ska ske.

Redovisning

Syfte med redovisningen

Kommunfullmäktige har det samlade ansvaret och styr kommunens nämnder och övrig
verksamhet. Till detta kommer det andra intressenter som har intresse av kommunens
ekonomiska ställning. Syftet med redovisningen kan sammanfattas i följande punkter:

- Ge en rättvisande bild av kommunens ekonomi.
- Tillgodose externa intressenters behov av information om kommunens och dess

olika verksamheters resultat och ställning.
- Tillgodose interna intressenters behov av information om olika verksamheters

och enheters resultat och ställning.
- Spegla kommunens resultat och ställning för att på så sätt ge underlag för väl

grundade beslut.

Kommunstyrelsen ansvarar för att den övergripande redovisningen samordnas och
uppfyller intressenters krav på en konsekvent och rättvisande redovisning.
Kommunen har ett gemensamt redovisningssystem i vilket samtliga nämnder ingår.
Ansvaret för redovisningssystemet åvilar kommunstyrelsen.

Externredovisning

Externredovisningen utgår från:
- gällande lagstiftning
- god redovisningssed
- vedertagna redovisningsprinciper

Internredovisning

Den interna redovisningens roll är att avspegla den organisation som kommunen och
respektive nämnd utgör. Uppgifter ur redovisningen ska tillsammans med andra data
från verksamhetssystem utgöra underlag för att beslutsfattare på olika nivåer i
organisationen kan fatta väl avvägda beslut. Det är av stor vikt att uppbyggnaden av
internredovisningen görs så att behovet av ekonomisk information på olika nivåer i

Post: Salems kommun, 144 80 Rönninge Telefon: 08-532 598 00 E-post: info@salem.se Org nr: 212000-2874

Besök: Säby Torg 16, Salem Fax: 08-532 598 87 Webb: www.salem.se Bankgiro: 210-9569



11(24)

kommunens organisation tillgodoses. Ansvaret för internredovisningen åvilar
kommunstyrelsen i samspel med respektive nämnd.

Respektive nämnd ansvarar för att internredovisningen och nämndens
verksamhetssystem kan samverka för att ge information om nämndens ekonomiska
resultat i relation till utförd prestation.

Det är av yttersta vikt att den nationella ekonomi- och verksamhetsuppföljningen av
kommunens verksamhet prioriteras av nämnderna och att redovisningsstrukturen inom
nämnderna byggs för att på ett snabbt och rättvisande sätt kunna leverera efterfrågad
information.

Redovisningsmodell

Kommunens redovisningsmodell bygger på en flerdimensionell redovisning med
indelning i olika koddelar/dimensioner för att kunna följa upp ekonomin utifrån den
externa och interna redovisningen krav.

Upplägg av nya koder görs av kommunstyrelsen som ansvarar för den totala
redovisningen.

Kommunstyrelsen äger rätt att göra förändringar i redovisningsmodellen utifrån
ändrade lagkrav och/eller att nya möjligheter ges med ny teknik eller dylikt som kan
förbättra eller förenkla redovisningen.

De verksamhetssystem som utgör försystem till redovisningssystemet och varifrån
redovisningssystemet direktimporterar redovisningsinformation utgör del av den
externa redovisningen, vilket innebär att respektive nämnd måste säkerställa att
reglerna för den externa redovisningen följs. Det åligger respektive nämnd att tillse att
externredovisningens regler följs.

Övriga bestämmelser

Kommunstyrelsen ansvarar för att:
1. organisation och rutiner utformas så att en tillförlitlig redovisning främjas och

förvaltade tillgångar skyddas.
2. kontoutdrag eller andra underlag avseende samtliga kassaflöden löpande stäms

av mot bokföringen.

Nämnderna ansvarar inom sitt verksamhetsområde för att förråd, maskiner, inventarier
och kontantkassor inventeras i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar.

För vården av räkenskapsmaterialet gäller bestämmelserna i kommunens

Post: Salems kommun, 144 80 Rönninge Telefon: 08-532 598 00 E-post: info@salem.se Org nr: 212000-2874

Besök: Säby Torg 16, Salem Fax: 08-532 598 87 Webb: www.salem.se Bankgiro: 210-9569



12(24)

informationshanteringsplaner.

Attest

Se separat reglemente.

Bilaga 1
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Bilaga 1 Budgetprocess

Budgetprocessen i Salems kommun följer följande flöde. I budgetprocessen hanteras
både driftbudget, investeringsbudget och målformuleringar.

Processen har följande steg:

1. Förberedande planering (oktober-januari)
2. Analys (januari-februari)
3. Gemensam planeringsdag-/ar (mars)
4. Beslut om nämndernas ekonomiska ramar (mars-juni)
5. Nämndernas budgetar (augusti - december)
6. Finansieringsbudget (september-november)
7. Information om förslag till slutlig budget (oktober)

Förberedande planering (oktober-januari)

Syftet är att göra en analys av föreslagen ram och mål för verksamheten för att kunna
besluta om nämndernas ekonomiska ramar och övergripande verksamhetsinriktning för
kommande två budgetår och ett planeringsår. För att få långsiktighet i planeringarna
förbereds även underlag för sju till tio år avseende investeringarnas påverkan på
driftbudgeten.

Ansvarig för planeringsdelen i processen är ekonomichefen som bereder i
kommunledningsgruppen och förankrar i KSAU.

I detta steg ska föregående års process utvärderas, årets tidplan och anvisningar ska tas
fram och den statistik som behövs för att se helheten ska sammanställas samt att
beräkning av preliminära ramar och investeringsutrymme påbörjas.

För att kunna göra en god analys behöver det finnas grundförutsättningar för detta. Och
det är i detta steg som översyn behöver ske om vad som behövs inför analysarbetet.
Här behöver bland annat följande delar finnas:

- de ekonomiska målen enligt god ekonomisk hushållning
- den beslutade processen och resursfördelningsmodellen
- senast kända skatteunderlagsprognos
- prognos för kommande pensionskostnader
- antagande om pris- och löneuppräkning
- senaste kända befolkningsprognos
- översiktsplanen
- kommande fastighets- och lokalinvesteringar
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- kommande it-investeringar
- nulägesanalys med stöd av Kolada
- innevarande års budget
- föregående års bokslut

För verksamheterna är den största insatsen förberedelser och inlämning av förslag till
investeringar för kommande period. Detta gäller både lokalinvesteringsbehov samt
övriga investeringsbehov. Delar av arbetet med investeringar ligger tidsmässigt även
före oktober månad. För förslag till lokalinvesteringar är lokalstrateg ansvarig för
processen med underlag till ekonomienheten.

Analys (januari-februari)

Syftet med analysen är att se hur föregående års resultat och måluppfyllelse i
verksamheten har varit. Detta är underlag för planerings- och prioriteringsarbetet både
kommunövergripande och på nämndsnivå.

Ansvarig för detta processteg är ekonomichefen. Det är ett brett arbete i analysfasen för
att säkerställa att underlaget till kommunstyrelsens förslag till budget i kommande steg
är genomarbetat.

Analys sker i förvaltningarna av verksamhetens resultat för föregående år.
Ekonomienheten har givit en gemensam modell för analysen för att säkerställa att
samtliga nämnders underlag ser likartade ut.

Under denna fas påbörjar ekonomienheten arbetet med att sammanställa de
ekonomiska förutsättningarna, kommande investeringsutrymme och beräknar
preliminära ramar. Här finns som stöd nulägesanalysen i Kolada och statistik över
kommande behov som underlag. Beredning sker i kommunledningsgrupp och KSAU.

Slutprodukten i detta steg är underlag för den gemensamma planeringsdagen med
analyser av föregående år och möjligheter inför kommande år.

Gemensam planeringsdag-/ar (mars)

Syftet är att ge gruppledare för alla politiska partier i Kommunfullmäktige samt ledande
tjänstemän samma grund för planeringsarbetet, såsom verksamhetsanalys och
ekonomiska förutsättningar.

Här påbörjas arbete med förberedelser inför ramberedningens arbete.

Ansvarig för detta processteg är ekonomichefen och beredning sker med
kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande.
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Som underlag för planeringsdagen finns
- årsredovisningen
- Innevarande års Mål- och budgetdokument
- förvaltningarnas verksamhetsanalyser
- invärlds- och omvärldsinspel
- preliminära ramar för drift inklusive kommunövergripande prioriteringar
- preliminär investeringsram
- presentation av mandatperiodens övergripande mål

Det som ska göras i detta processteg är att ta fram en agenda för dagen samt
genomföra planeringsdagen. Därefter kan eventuellt följa ytterligare planeringsmöten
med majoriteten. Här ska även anvisningar och mall för yttrande till nämnd över
preliminära ramar tas fram. Inriktningarna för målformuleringar för kommunens
övergripande mål finns som underlag för nämndernas fortsatta arbete med sina
målformuleringar.

Det som finns för nästkommande steg utifrån planeringsdagen är
- ett gemensamt planeringsunderlag för fortsatt partipolitisk beredning
- preliminära driftsramar för beredning av nämnder och investeringsutrymme

totalt, per nämnd eller investeringstyp
- målformuleringar för kommunens övergripande mål
- anvisningar och mall för det yttrande som nämnderna ska lämna över de

preliminära ramarna.

Beslut om nämndernas ekonomiska ramar (mars-juni)

Syftet är att ytterligare analysera föreslagen ram och mål för verksamheten för att i juni
besluta om nämndernas ekonomiska ramar (både drift och investering) samt
övergripande verksamhetsinriktning för kommande två budgetår och ett planeringsår.
Det som blir färdigt i detta steg är “Mål och budget”-dokumentet för kommunen för
kommande period.

Ansvarig för processteget är ekonomichefen som bereder i med kommunledningsgrupp
samt kommunstyrelsen ordförande och ramberedningsgruppen.

Underlag som finns för att kunna arbeta är
- de preliminära nämndsramarna för beredning av nämnder
- anvisningar och mall för yttrande till nämnd över preliminära ramar
- eventuella ändringar av taxor och avgifter
- uppdaterade ekonomiska förutsättningar (finns ny skatteprognos tex)
- Långsiktig driftbudget (sju till tio år) för att se hur investeringar påverkar

långsiktigt, samt effekter på skatteintäkterna och volympåverkan utifrån
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befolkningsförändringar

Under detta processteg ska
- förvaltningarna analysera och konsekvensbeskriva preliminär ram enligt

anvisning och mall
- nämnderna yttrar sig över förslaget till preliminär ram
- kommunstyrelseförvaltningen sammanställer nämndernas yttranden
- kommunledningsgruppen bereder nämndernas yttranden
- ramberedningen bereder prioriteringar tillsammans med  nämndsordförande

och förvaltningschefer

Beslut sker i kommunstyrelsen (maj) och kommunfullmäktige (juni) om “Mål och
budget” för kommande år där det är ramar (drift och investeringar) samt
målformuleringar.

Nämndernas budget (augusti - december)

Syftet är att nämnderna ska fastställa budgeten  på verksamhetsnivå och mål för
nämnden samt att budgeten är inrapporterad på enhetsnivå och att verksamhetsplan
för enheterna är framtagna.

Här är respektive förvaltningschef ansvarig och bereder på ordförandeberedningen till
respektive nämnd.

Till sin hjälp har förvaltningschefen ekonomen samt övriga stödfunktioner på sin
förvaltning eller på kommunstyrelseförvaltningen. Det som blir klart i detta steg är
nämndsbeslut om nämndens verksamhetsplan innehållande driftbudget,
investeringsbudget samt målformuleringar utifrån kommunfullmäktiges beslutade Mål-
och budget. Beslutet i nämnden ska tas under oktober månad. Beslutet ska delges
kommunstyrelsen.

Förvaltningarna har som underlag för arbetet senaste delårsrapporten, beslutet om
drifts- och investeringsramar samt målformuleringar för verksamheterna. Det finns även
anvisningarna för verksamhetsplanen framtagna från kommunstyrelseförvaltningen att
ta hänsyn till.
Nämnden ska utifrån den övergripande resursfördelningsmodellen fördela ut sin
ekonomiska ram på verksamhetsnivå.
Fördelningsprinciper för att fördela ut nämndens ram till verksamhetsnivå behöver ses
över och fastställas för att underlätta för både förvaltning och nämnd.

Efter nämndens beslut om fördelad budget per verksamhet görs detaljbudget och
verksamhetsplan för respektive enhet som ska vara färdig och avstämd senast 30
november.
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Finansieringsbudget (september - november)

Syftet är att här visa hur den löpande verksamheten och de kommunövergripande
prioriteringarna ska finansieras.

Ansvarig för detta är ekonomichefen som har kommunledningsgruppen och
budgetberedningen som beredningsforum samt att  information ges till KSAU.

Det som ska tas fram här är beslutet i kommunstyrelsen  (oktober) och
kommunfullmäktige (november) om taxor och avgifter, skattesats, statsbidrag och
utjämning samt övriga finansiella poster.

Det som behöver ses över i detta skede är om de ekonomiska förutsättningarna har
ändrats och att finansiering fastställs. Här behövs eventuellt vidtas åtgärder om de
ekonomiska förutsättningarna ser annorlunda ut än vid beslutet i juni.

Information om slutlig budget (oktober)

Syftet är att presentera budgeten för att informera om helheten och vilka förändringar
som genomförts.

Ansvarig för detta är kommundirektören som har kommunledningsgruppen och KSAU
som beredningsforum.
Informationen görs lämpligen som en hel-/halvdag med information om slutlig budget,
där deltagarna är desamma som vid den gemensamma planeringsdagen i mars (steg 3).
Information sker om nämndernas driftsbudget, investeringsutrymme samt förslag till
finansieringsbudget och att tydliggöra skillnader (om det finns några) från beslutet om
mål och budget i juni.
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Bilaga 2

Bilaga 2 Investeringsprocess

För att investeringsprocessen ska fungera med budgetprocessen behöver
lokalinvesteringar såsom byggnation av ny lokal definieras minst fem år före det år
behovet önskas vara tillgodosett. För alla andra investeringar (övriga lokalinvesteringar,
reinvesteringar, it-investeringar, VA, gata) ska behovet vara definierat senast i
september månad två år före det år behovet ska vara tillgodosett.

I investeringsprocessen deltar många aktörer vilket innebär att samarbetet och
kommunikation är viktigt under hela processen, inte bara strax före det ska vara färdigt.
Att respektera och hålla de tidplaner och anvisningar som finns inför kommande
processer är av vikt för att processen ska ha legitimitet inom kommunens organisation
och hos våra politiker.

Processen har följande övergripande steg:

1. Kommande behov av lokaler per nämnd (januari-september ÅR-2)
2. Underlag till kommande investeringsplan (augusti-oktober ÅR-2)
3. förberedelser till investeringsbudget (november-december ÅR-2)
4. Politiska beslut investeringar (januari-juni ÅR-1)
5. Projektet har fått en beslutad budget (juni-december ÅR-1)
6. Finansieringsbudget (septenber ÅR-1 - mars (ÅR)

Kommande behov av lokaler per nämnd (januari-september ÅR-2)

Under perioden januari till september två år före det år investeringen ska finnas med i
budget sker arbetet främst ute i organisationen, mellan enheter, fastighetsenheten,
lokalstrateg och ekonomienhet.

Kommande behov av nya lokaler med lokalstrateg

Löpande under året kommunicerar förvaltningschef (tillsammans med övriga berörda
tjänstemän på förvaltningen samt berörd ekonom) med lokalstrateg kring de behov som
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behövs av nya lokaler med anledning av befolkningsprognos eller andra förändringar
som sker.

Nya lokaler ska tas upp minst fem år innan det år behovet önskas vara tillgodosett.
Övriga behov ska tas senast två år före behovet ska vara tillgodosett.

Lokalstrateg är ansvarig för att boka in och ha agenda för dessa möten.  Lokalstrateg
ansvarar även för dokumentation från mötena.

Senast under augusti månad två år före budgetåret ska lokalstrateg ha en avstämd bild
av de behov som finns per nämnd.

Kommande behov av övriga lokalinvesteringar med fastighetsenheten

Behov av förändringar i befintliga verksamhetslokaler vad gäller ombyggnation och
förändringar som behövs för att verksamheten ska kunna utvecklas lyfts upp av
förvaltningschef (tillsammans med övriga berörda tjänstemän på förvaltningen och
berörd ekonom) med fastighetsenheten.

Fastighetsenheten ansvarar för att boka in och ha agenda för dessa möten. De ansvarar
också för dokumentationen från mötet.

Senast under augusti månad två år före budgetåret ska fastighetsenheten ha en
avstämd bild av de behov som finns per nämnd.

Sammanställning av kommande behov av nya lokaler och lokalinvesteringar

Löpande under året har lokalstrateg och fastighetsenheten möten om kommande
behov kan tillgodoses genom nyttjande av tomma lokaler. Fastighetsenheten är i dessa
fall ansvarig för att beräkna vad det skulle kosta att anpassa lokalerna till tänkt behov.

För de behov som är prioriterade ska projektdirektiv finnas som underlag och där ska
även framgå vilka kostnader som finns för förstudier (som då ska belasta driftbudgeten).
För varje enskilt projekt ska blankett för investeringar i lokaler vara ifylld.

Senast under augusti månad två år före budgetåret ska lokalstrateg sammanställa
kommande behov av lokaler och lokalinvesteringar minst för kommande femårsperiod
(för nya lokaler minst tio år). Arbetet görs i samarbete med fastighetsenheten och
ekonomienheten.

Kommande behov nya lokaler och lokalinvesteringar bereds i lokalsamordningsgruppen

Löpande under året bereds och prioriteras verksamheternas totala lokalbehov inom
kommunens lokalsamordningsgrupp. Fastighetsenheten och lokalstrategen ska senast
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under september månad två år före budgetåret ta upp kommande behov av nya lokaler
och förändringar i befintliga i lokalsamordningsgruppen. De projekt som är prioriterade
ska även vara beskrivna i ett projektdirektiv, där det framgår en tänkt investeringsram,
vilka år som avses samt vilka driftkostnadskonsekvenser som finns, både avseende
kostnader för förstudier och kostnader när projektet är klart.

Underlag till kommande investeringsplan (augusti - oktober ÅR-2)

I underlag till kommande investeringsplan sker förarbetet mellan lokalstrateg,
fastighetsenhet och ekonomienhet för att få ett samlat grepp om den totala bilden av
respektive nämnds föreslagna behov. Detta arbete sker under oktober månad två år
före det år det aktuella budgetåret.

Sammanställa förslag

Lokalstrateg sammanställer de förslag av kommande behov av lokaler och
lokalinvesteringar för kommande år utifrån de prioriteringar som gjorts i
kommunledningsgruppen. Arbetet görs i samarbete med fastighetsenhet och
ekonomienhet. Det är dessa projekt som kommer att finnas i den tjänstemannaremiss
som skickas till nämnderna under mars månad.

Förslaget till kommande behov av lokaler och lokalinvesteringar lämnas senast 15
oktober till budgetcontroller på ekonomienheten.

Beredningsmöte

Ekonomienheten har beredningsmöte med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
samt lokalstrateg under perioden 15-31 oktober för att kunna föreslå hos vilken nämnd
medel för investeringarna ska ligga i den kommande budgeten.

Information till respektive arbetsutskott

Förvaltningen informerar senast under oktober till sitt arbetsutskott vilka behov som är
föreslagna inför kommande budgetarbete (alltså det som ska gå ut på remiss, inte till
finansieringsbudgeten som just nu är på väg upp för beredning).

Förberedelser till investeringsbudget (november-december ÅR-2)
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I detta processteg hanteras prioritering inom ledningsgruppen inför det förslag till
remiss som skall lämnas i februari. Detta steg pågår under november och december två
år före det aktuella budgetåret. Detta steg är sista delen inför den remiss som skall
skickas till nämnderna i mars.

Övriga investeringsbehov

Förslag till övriga investeringsbehov per förvaltning ska lämnas in till ekonomienheten
senast 15 oktober. Förslagen är då prioriterade inom förvaltningen samt att samtliga
investeringar har en blankett ifylld för att visa både investeringskostnaderna,
kommande avskrivningar och räntekostnader samt om det finns
driftkostnadskonsekvenser som behöver hanteras i den politiska beredningen.

Prioriteringen görs enligt följande:
1. Lagkrav
2. Viktigt
3. Övrigt

Sammanställning samtliga investeringar

Nu har ekonomienheten fått samtliga förslag till investeringar och exploateringen för
kommande period och sammanställer detta under november månad samt kontrollerar
att samtliga investeringar är prioriterade och har rätt blanketter bifogade.

Ekonomienheten sammanställer både investeringskostnaderna och de
driftkostnadskonsekvenser som respektive förvaltning har beskrivit.

Prioritering i KLG

Kommunledningsgruppen går i december igenom och prioriterar de förslag som finns,
samt även vilka förstudier/förprojekteringar som ska föreslås få driftmedel för utredning
under perioden.

Politiska beslut investeringar (januari-juni ÅR-1)

I detta processteg är det politisk beredning av de förslag som finns för investeringar och
exploateringar kommande period. Slutprodukten är det förslag till Mål och budget för
kommande treårsperiod som ska fattas i kommunfullmäktige i juni. Detta steg pågår
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under perioden januari till juni året före det aktuella budgetåret.

Färdigställa underlag

Efter kommunledningsgruppens prioritering uppdaterar ekonomienheten dokumentet
med förslag till investeringar för kommande treårsperiod så att detta kan gå som bilaga
till den remiss som skickas till nämnderna under mars månad. Underlaget ska vara
färdigt under februari månad ett år före budgetåret.

Remissbehandling i nämnderna

I början på mars skickas förslaget till mål och budget för kommande treårsperiod ut på
remiss till samtliga nämnder, där investeringarna ingår som en del.

Förvaltningarna bereder ärendet under mars månad och respektive nämnd ska under
april månad fatta beslut om remissvar avseende det förslag till investeringar som är
föreslaget i remissen.

Sammanställning av remissvar

Ekonomienheten får in samtliga remissvar och sammanställer dessa i slutet av april och
början av maj.

Politisk beredning

Under maj månad bereder den politiska majoriteten det underlag till förslag till
investeringar för kommande treårsperiod, inklusive effekter på driftbudget och
exploateringsbudget. Efter beredningen sammanställs majoritetens förslag till vad som
ska genomföras under planeringsperioden.

KS fattar beslut

Kommunstyrelsen fattar beslut om förslag till Mål- och budget för kommande
tre-årsperiod, inklusive investeringar och exploateringar per projekt.

Projektet har fått en beslutad budget (juni - december ÅR-1)

I processteget fattar kommunfullmäktige beslut om mål och budget för
planeringsperioden. Här finns sedan nämndernas arbete med att fördela ner
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kommunfullmäktiges förslag till verksamheter och enheter. Detta steg pågår under juni
till december ett år före det aktuella budgetåret.

Beslut i KF

KF fattar beslut om Mål och budget i juni månad året före planeringsperiodens första år.

Fördelning utifrån KF:s beslut

Under perioden juni till september bereder förvaltningen sitt förslag till hur
investeringsmedel ska fördelas i nämnden.

I investeringsförslaget per nämnd ska finnas en beskrivning av hur större potter ska
användas under året samt att den pott som avser fastighetsstrategin ska beskrivas med
vilka projekt som ska genomföras under kommande treårsperiod.

Beslut i nämnd

I oktober månad fattar nämnden beslut om nämndens Mål och budget inklusive
verksamhetsplan för kommande år.

Detaljbudgetering

Enhetschef lägger in investeringsbudget i systemet under november månad.

Kontroll mot ramar

Ekonomienheten gör en kontroll att inlagd investerinsbudget överensstämmer med
kommunfullmäktiges och nämndens beslut om fördelning av investeringsmedel under
december månad.

Finansieringsbudget (september ÅR-1 - mars ÅR)

I det sista processteget ska finansieringen av den kommande budgeten beslutas. Det
innebär att skattesatsen ska beslutas och beslut fattas även om kommunen behöver
låna för att finansiera sina investeringar. Detta steg pågår under perioden september till
november året före det aktuella budgetåret. Samt för nämnderna även under perioden
januari till mars under budgetåret.
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Förberedelser

Under september månad görs en kontroll om de ekonomiska förutsättningarna har
förändrats. Har befolkningsprognosen och skatteunderlaget förändrats som gör att det
måste fattas nya beslut om kommande treårsperiod.

Ekonomienheten bereder ärendet och ser om investeringsnivåerna kan vara på samma
nivå som beslutet i juni eller om det hänt något som gör att någon investering behöver
flyttas på framåt i tiden.

Politisk beredning

Under oktober månad har den politiska majoriteten beredning av vilka förändringar
som har skett sedan juni månad och föreslår förändringar som
kommunstyrelseförvaltningen tar med sig till den tjänsteskrivelse om eventuell
revidering av den investeringsbudget som togs i juni.

Beslut

Kommunstyrelsen fattar beslut senast i oktober och kommunfullmäktige fattar beslut i
november om skattesats och upptagande av lån samt eventuella förändringar av
nämndernas investeringsbudgetar.

Förändring i nämndens budget

Vid förändring av investeringsbudget tar respektive nämnd nytt beslut om sin Mål- och
budget inklusive verksamhetsplan senast under februari månad, så att de enheter som
berörs kan förändra sin detaljbudget under mars månad.
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Detta reglemente gäller för kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

 

1 BUDGETANSVAR 
 

Kommunfullmäktige beslutar i frågor om mål och riktlinjer för verksamheter, 

budget, skatt och viktiga ekonomiska frågor. 

 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommu-

nens ekonomi. 

 

Nämnd ansvarar inför kommunfullmäktige för att antagna mål uppfylls och att 

budgeterad verksamhet utförs inom anvisade ekonomiska ramar och andra rikt-

linjer.  

 

Förvaltningschefen ansvarar inför nämnden för den verkställande ledningen 

av verksamheten, för fastställande av nämndens detaljbudget och utser budget-

ansvariga inom sin förvaltning. Nämnd informeras årligen om vilka som utsetts 

till budgetansvariga. 

 

Budgetansvarig ansvarar inför närmaste chef för en avgränsad verksamhet och 

dess resurser. Den budgetansvarige ansvarar för målformulering, budgetering, 

budgetuppföljning, delårsrapporter och redovisning inom sitt verksamhetsom-

råde. Till ansvaret hör att bevaka att antagna mål uppfylls och att budgeterad 

verksamhet utförs inom av nämnden anvisad budgetram och andra riktlinjer. 

 

1.1 Delegerat budgetansvar 

Den budgetansvarige kan finnas på olika nivåer i organisationen beroende på 

typen av verksamhet. Verksamhet eller investeringsobjekt kan bara ha en bud-

getansvarig. Budgetansvaret skall vara direkt kopplat till den dagliga driften av 

verksamheten eller objektets utförande.  

 

För att ansvaret skall vara odelat krävs att alla transaktioner på en budgetansva-

rigs verksamhet/projekt är initierade eller godkända av denne. Verksam-

het/projekt får m a o inte belastas med kostnader utan den budgetansvariges 

vetskap. 

 

Budgetansvar innefattar en skyldighet att vidta korrigerande åtgärder när eko-

nomi- eller verksamhetsutfallet avviker jämfört med uppsatta mål och budgete-

rade medel. Förhållandet skall rapporteras till närmaste chef, som i sin tur rap-

porterar till nämnden.  

 

Den budgetansvarige kan bara ta ansvar för sitt verksamhetsområde inom sina 

befogenheter. För att möjliggöra uppföljning av det ekonomiska ansvaret är det 

nödvändigt att nämndens budget är ansvarsindelad. 

 

Med budgetansvar följer automatiskt anskaffningsrätt av varor och tjänster 

inom budgetramen och enligt de upphandlingsavtal som träffats med leverantö-

rer. Däremot innebär budgetansvaret ingen rätt att göra upphandling. Upphand-

lingsrätten regleras istället i respektive nämnds delegationsordning. Budgetan-
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svarig kan uppdra åt underställd personal att göra inköp i viss situation. Sådan 

anskaffning sker dock fortfarande på den budgetansvariges ansvar. 

Avseende upphandling hänvisas till kommunens policy för upphandling.  

För de vanligast förekommande varorna och tjänsterna finns ramavtal med 

olika leverantörer. Information om vilka leverantörer kommunen har avtal med 

erhålls av kommunstyrelsens stabfinns via kommunens intranät under avsnittet 

Avtal, upphandling och inköp.  

 

Med budgetansvar följer rätt att göra kontantuttag (”ta ut förskott”) upp till 

5 000 kronor vid varje tillfälle och ändamål. Större kontantuttag får endast ske 

med berörd förvaltningschefs skriftliga godkännande.  

 

Uttaget ska alltid bokföras på särskilt tillgångskonto och verifieras med föl-

jande uppgifter: 

 

• ändamålet 

• vem som ska erhålla och kvittera beloppet och därmed är redovisnings-

skyldig för detsamma 

• när redovisning ska ske 

 

Förskottsbelopp får endast belasta kostnadskonto när och i den utsträckning 

redovisning med kvitton verifierar kostnaden. 

 

Budgetansvar för lägst nivå 2-chefer (rektorer, enhetschefer inom socialför-

valtningen, it-chef, servicechef och motsvarande) innefattar beslut om inrät-

tande och indragning av tjänster inom anvisade ekonomiska ramar. Gäller det 

tjänster avseende nivå 2- och nivå 3-chefer (biträdande rektorer, gruppchefer 

inom socialförvaltningen och motsvarande) fattas beslutet av förvaltningschef. 

 

Budgetansvar innebär ingen automatisk rätt att besluta i frågor rörande till ex-

empel personal och lokaler. Ett fullständigt budgetansvar förutsätter att ansva-

ret omfattar även dessa kostnader och intäkter. Delegering och decentralisering 

av dessa frågor bör ske utifrån respektive förvaltnings förutsättningar och med 

ambitionen att ett så fullständigt budgetansvar som möjligt ges till personal 

nära brukarna av verksamheten.  

 

2 BUDGET 
 
Kommunen fattar beslut om kommande års budget i juni avseende nämndernas ra-
mar för kommande tre-årsperiod. Här ingår beslut om driftbudget, investeringsbud-
get, exploateringsbudget samt övergripande mål för perioden. I november fattar 
kommunfullmäktige beslut om finansieringsbudget där beslut fattas om skattesats 
för kommande år. Processen för kommunens budget beskrivs i bilaga 1. 

 

2.1 Driftbudget 

2.1.1 Budgetramar 

Beredning av budgetramar till nästkommande år sker senast under april månad och beslut 

fattas av kommunfullmäktige senast i juni månad. 

 

I driftbudgetens ramunderlag skall enbart ingå förändringar som tillkommer pga: 
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• ny lagstiftning 

• volymökningar/minskningar  

• helårseffekter av tidigare fattade beslut 

• justering av innevarande års nettobudget (t ex budgetmedel beviljade enbart 

för innevarande år).  

 

Eventuella tillkommande äskanden behandlas vid budgetberedning i septem-

ber-oktober. 

 

Nämnd är ansvarig inför kommunfullmäktige för att verksamheten inom 

nämndens ansvarsområde bedrivs enligt de mål/riktlinjer som kommunfull-

mäktige fastställt. Detta innebär att nämnden löpande under året måste följa 

såväl verksamhetsutveckling som ekonomiskt utfall.  

 

Med nämndens ekonomiska ram avses nämndens totala nettodriftkostnad 

(kostnader minus intäkter). Ej budgeterade intäkter som tillkommer under året 

pga initiativ från nämndens eller förvaltningens sida får disponeras inom det 

anslag intäkten hänför sig till utan särskilt beslut i kommunfullmäktige. Ökade 

intäkter som erhålls utan nämndens eller förvaltningens påverkan disponeras av 

kommunfullmäktige.  

 

Medgivet anslag får inte överskridas. Vid befarad avvikelse ska nämnd omgå-

ende vidta de åtgärder som behövs för att undvika budgetöverskridanden. Vid 

konflikt mellan mål och resurser sätter resurserna gränsen för måluppfyllelsen. 

Detta gäller under förutsättning att gällande lagstiftning inte åsidosätts. Är för-

hållandena sådana att lagstiftning gör att verksamhet inte kan bedrivas inom 

medgiven ram skall detta omgående anmälas till kommunstyrelsen. Innan an-

mälan görs skall en prövning ha skett mot övriga verksamheters resursut-

rymme. 

 

2.2 Detaljbudget 

Driftbudgetens anslag tilldelas som ett nettoanslag.  Nämnden skall dock till-

lämpa bruttobudgetering.  En detaljbudget skall tas fram för varje nämnd.   

 

Detaljbudget består av tre delar: 

• externa budgetposter i kontoklasserna 3-8 

• interna poster mellan förvaltningar i kontoklass 9 

• interna poster inom en förvaltning i kontoklass 9 

 

Förvaltningschef ansvarar för fastställande av nämndens detaljbudget. 

 

Budgetanslaget gäller som nettoram, det vill säga kostnader minus intäkter, där 

beräknade intäkter i huvudsak avser avgifter. Nettoramen anvisas nämnd i form 

av en driftbudget.  

 

Budgetjusteringar görs i princip inte under året. Om den ekonomiska situation-

en så kräver kan kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att omfördela 

medel mellan nämnder.  

 



  

 Sidan 6 2023-02-102023-01-20  

   

Justeringar av teknisk karaktär i driftbudgeten inom given totalram kan beslu-

tas av kommunstyrelsen.  

Beslutanderätt om budgetjusteringar av teknisk karaktär kan av kommunstyrel-

sen vidaredelegeras till ekonomichef.  

 

Nämnd kan fritt öka eller minska sin budgetomslutning så länge nettoramen 

hålls.  
Budgeten är upprättad i balans och finansierad. Nämnd ska rymma sina verksamheter inom den bud-
get som kommunfullmäktige har fastställt. Eventuella kostnadsökningar finansieras genom ompriori-
teringar inom nämndens budget. 

 
Nämnd får en ekonomisk ram för att bedriva sina verksamheter. Om inte särskilt angivits har nämnd 
rätt att omdisponera medel fritt utifrån kommunfullmäktiges prioriterade inriktning.  

 
Om den beslutade ramen visar sig otillräcklig ska nämnd i första hand vidta åtgärder för att omdispo-
nera tillgängliga resurser inom nämndens samlade ram och i andra hand hos kommunfullmäktige 
aktualisera behov av att ändra mål och inriktning för verksamheten.  

 
Blir den generella kostnadsökningen högre än vad som kalkylerats i kommunfullmäktiges budgetbe-
slut måste nämnd kompensera det genom rationaliseringar. Blir den lägre får överskott disponeras av 
nämnd.  

 
Nämnd har inte rätt att vidta förändringar som innebär stadigvarande ekonomiska åtaganden eller 
väsentliga förändringar av verksamheten för kommunen utan att inhämta kommunfullmäktiges 
medgivande.  
 
Hos kommunstyrelsen finns ett belopp till förfogande som används för att finansiera insat-
ser/åtgärder under det kommande året. Beloppet är ofta specificerat vilka insatser som avses. 
Nämnd kan begära tilläggsanslag av kommunstyrelsen ur detta belopp. 

 

 

2.32.2 Investeringsbudget 

Vad gäller investeringar avses med nämndens ekonomiska utrymme dels beslu-

tade totalanslag netto (anslag för helt projekt), dels medgiven nettoutgift för 

respektive budgetår. Se även under avsnittet Årsredovisning nedan. 
De investeringar som är beslutade av kommunfullmäktige får inte användas till annat projekt än det 
som är ändamålet med investeringen.  

 
Kommunfullmäktige fattar i budgeten beslut om den totala investeringsutgiften för respektive pro-
jekt. Detta är att betrakta som en medgiven investeringsram enligt förkalkyl. Förändras förutsätt-
ningarna under den tid då investeringen pågår, kan investeringsbeslutet behöva justeras.  

 
Den formella medelstilldelningen sker i form av årliga anslag som direkt påverkar likviditeten. Inve-
steringsplanen ger information som är viktig för den finansiella planeringen.  

 
De investeringar som är utmärkta som potter i kommunfullmäktiges budget ska för de större potter-
na specificeras i respektive nämnd utifrån vilka projekt som föreslås genomföras för kommande år.  
 
Processen för investeringar beskrivs i bilaga 2.  

 

Investeringsutgift eller driftkostnad formaterade: Understruken
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En anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. 

Anskaffning och/eller standardförbättringar av sådana tillgångar redovisas som en investering. 

 

Kontinuitets- och väsentlighetsprincipen skall vara styrande för budgetering. Råder stor regel-

bundenhet i anskaffningsförfarandet samt om värdet understiger gränsen för mindre värde, 

ska anskaffningen tas upp i driftbudgeten. 

 

En investering ska uppfylla följande två förhållanden för att räknas som en investering: 

 

- en ekonomisk livslängd med minst 3 år 

- överstiger gränsen för mindre värde.  

 

Gällande fastigheter är det inte ovanligt att problem uppstår i gränsdragningen mellan under-

hållskostnader och standardförbättringar. 

Åtgärder för återställande till en ursprunglig nivå, t ex efter flera år av eftersatt 

underhåll, är inte att betrakta som en investering utan som ett driftprojekt. 

 

2.4 Justering av budgetbelopp 

Nämnd får själv omfördela medel mellan verksamheter/block inom sitt totala 

driftanslag. Nämnd äger dessutom rätt att omdisponera medel mellan drift- och 

investeringsbudget i de fall det gäller smärre investeringar (t ex inventarier 

etc). Ekonomikontoret skall alltid informeras i samband med att en sådan åt-

gärd vidtas. 

 

Nämnd har inte rätt att vidta förändringar som innebär stadigvarande ekono-

miska åtaganden eller väsentliga förändringar av verksamheten för kommunen 

utan att inhämta kommunfullmäktiges medgivande. 

 

2.4.1 Tilläggsanslag 

Kommunfullmäktige anslår i budgeten ett belopp till förfogande som används 

för att finansiera oförutsedda och oplanerade insatser/åtgärder under det kom-

mande året. Nämnd kan begära tilläggsanslag av kommunfullmäktige ur detta 

belopp. 

 

Även kommunstyrelsen anslår i budgeten ett belopp till förfogande som an-

vänds för att finansiera insatser/åtgärder under det kommande året. Beloppet är 

ofta avsett för specifika insatser. Nämnd kan begära tilläggsanslag av kom-

munstyrelsen ur detta belopp. 

 

3 BUDGETUPPFÖLJNING 
 

3.1 Uppföljningstidpunkter 

Nämnden ska löpande under året följa såväl verksamhetsutveckling som eko-

nomiskt utfall. Resultat t o m föregående månad skall rapporteras till respektive 

nämnd vid minst tre av de månader som inte någon annan uppföljning behand-

las.  Januari och februari månader kan undantas från rapportering.  Respektive 

nämnd bestämmer utformningen av uppföljningsrapporter och övrigt uppfölj-

ningsarbete med hänsyn till de egna förutsättningarna. 

 

formaterade: Teckensnitt:Kursiv

formaterade: Understruken

formaterade: Teckensnitt:Kursiv
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Helårsprognos upprättas i mars och juli. Prognosen i mars presenteras för 

kommunstyrelsen i maj. Prognosen i juli presenteras för kommunstyrelsen i 

september som en del av delårsrapporten.  Prognoserna i mars och juli omfattar 

både driftverksamheten och investeringsprojekt.   

 

3.1.1 Förenklad uppföljning 

Helårsprognos avseende driften uppdateras på ett förenklat sätt inom förvalt-

ningarna vid minst tre ytterligare månadsslut (maj, september och oktober). 

Prognosen sammanställs på avdelnings-/enhetsnivå eller, om det från informat-

ionssynpunkt anses befogat, på lägre nivå. Prognosen utgör arbetsmaterial för 

tjänstemännen och rapporteras till kommundirektören. 

 
Helårsprognoser upprättas per månaderna april och augusti. Prognosen per april presenteras för 
kommunstyrelsen i juni. Prognosen per augusti presenteras för kommunstyrelsen i oktober som en 
del av delårsrapporten. Prognoserna per april och augusti omfattar både drift- och investeringsupp-
följning. Prognoserna ska göras i kommunens gemensamma budget- och uppföljningsverktyg för 
både driftbudget och investeringsbudget.  

 
Kommunfullmäktige ska ha en uppföljning per år förutom årsbokslutet. Denna uppföljning sker per 
augusti månad (kommunens delårsrapport) och redovisas i kommunfullmäktige i november. Detta 
enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) som säger att delårsrapporten ska om-
fatta minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret.  

 
Nämnderna ska löpande under året följa såväl verksamhetsutveckling som ekono-
miskt utfall. Förenklad uppföljning ska rapporteras vid minst två tillfällen utöver må-
naderna april och augusti. Respektive nämnd bestämmer utformningen av dessa 
uppföljningsrapporter med hänsyn till de egna förutsättningarna. 

 

4 DELÅRSRAPPORT 
 

DKommunens delårsrapport ska innehålla en översiktlig redogörelse för ut-

vecklingen av kommunens verksamhet och resultatet sedan föregående räken-

skapsårs utgång. Upplysningar ska då lämnas om  

 

• en redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som 

fastställts för respektive nämnd 

• förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat 

eller ställning 

• händelser av väsentlig betydelse för kommunen som har inträffat under 

rapportperioden eller efter dennas slut 

 

Delårsrapporten upprättas per 31 juli augusti och ska föreläggas kommunsty-

relsen på septembersammanträdet oktobersammanträdet och snarast därefter 

för kommunfullmäktige. En delårsrapport ska innehålla Uppställningen bör 

överensstämma med resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning 

och en förenklad förvaltningsberättelse som ska uppfylla gällande norme-

ring.enligt årsredovisningen.  

Jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år och en helårsprognos 

ska redovisas. Graden av specificering, dvs antalet poster, kan dock vara färre 

än i årsredovisningen.  
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I delårsrapporten skall resultatet av verksamheten redovisas i förhållande till ett 

litet urval uppställda mål. Detta sker i kommunens webbaserade måluppfölj-

ningssystem MÅLiS. Av nämndens redovisning skall framgå både hur kvanti-

tativa och kvalitativa mål uppnåtts, även i förhållande till god ekonomisk hus-

hållning. 

 

5 ÅRSREDOVISNING 
 

5.1 Driftredovisning 

Enligt den kommunala redovisningslagen kommunallagen skall kommunen 

upprätta en årsredovisning för varje år. Årsredovisningen skall redogöra för 

utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska 

ställningen vid räkenskapsårets slut. 

 

Nämnd skall enligt anvisningar från ekonomikontoret ekonomienheten lämna 

årsredovisning och verksamhetsberättelse för sin totala verksamhet.  

 

I årsredovisningen skall resultatet av verksamheten redovisas i förhållande till 

uppställda mål. Årsredovisningen ska redovisas Uppföljningen sker i kommu-

nens webbaserade måluppföljningssystem MÅLiS och utdrag görs ur detta till 

nämndens redovisning. Av nämndens redovisning skall framgå både hur kvan-

titativa och kvalitativa mål uppnåtts, även i förhållande till god ekonomisk 

hushållning. 

 

I årsredovisningen skall jämförelse göras med såväl budget som föregående 

räkenskapsår. 

 

Över- respektive underskott 
Utgångspunkten är att den av kommunfullmäktige fastställda budgeten till nämnderna gäller för 
budgetåret och att den ska hållas. Det innebär att överskott eller underskott inte kan överföras till 
nästa budgetår.  

 
De verksamheter som är taxe- eller avgiftsfinansierade är undantagna från denna regel. Det gäller 
bland annat VA-verksamheten att det ekonomiska årsresultatet regleras som en skuld till VA-
kollektivet.  

 

 

5.2 Investeringsredovisning 

Investeringsredovisningen skall ge en samlad bild av nämndens investerings-

verksamhet. Den skall lämna information om pågående och färdigställda inve-

steringsobjekt i förhållande till fattade beslut.  

 

5.3 Slutredovisning av driftprojekt, investeringsprojekt och exploateringar  

5.3.1 Driftprojekt 

Driftprojekt slutredovisas i delårsrapport om alla kostnader är bokförda vid detta tillfälle. I 

annat fall skall en slutredovisning ske i årsbokslutet. 
 

formaterade: Understruken
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5.3.2 Investeringsprojekt 

Investeringsprojekt skall slutredovisas till kommunstyrelsen så snart de är klara eller tagits i 

driftatt tas i bruk. Slutbesiktning behöver inte avvaktas. Slutredovisning bör ska ske efter 

varje etapp. Ekonomikontoret Ekonomienheten ska informeras så att avskrivningar på investe-

ringen kan påbörjas senast månaden efter färdigställandet. 
 

5.3.3 Exploateringsområden 

Intäkter från tomtförsäljningar redovisas löpande i resultaträkningen, utgifter kostnader för 

anläggning av VA, kommunala gator och allmänna platser redovisas som investeringsutgifter. 

och gatukostnadsersättningar somVA-anslutningsavgifter och offentliga investeringsbidrag 

redovisas som investeringsinkomster. 

 

Exploateringsområde skall slutredovisas så snart huvuddelen av området är avyttrat.  

 

5.4 Över- respektive underskott 

Framställan att ta med sig över- respektive underskott till nästa år skall behandlas i varje 

nämnd innan ärendet tillsammans med bokslutet lämnas till kommunstyrelsen.  

 

Före beslut i nämnd skall bl a följande beaktas: 

 

•  beskrivning över orsaken till överskott respektive underskott samt vilka  

       åtgärder som nämnden vidtagit för att påverka  budgetavvikelsen   

•  har det som planerades i budget utförts och till rätt kostnad och kvalitet? 

•   hur har inflationen varit i förhållande till budgeterade kostnader? 

•   har det gått att påverka verksamheten så att underskott inte skulle ha   

      uppstått? Om det inte gått, bör inte verksamheten belastas med 

      underskottet under nästa budgetår. 

 

Vid överskott kan maximalt 80 % av detta överföras, och för underskott gäller maximalt 100 

%. Nämnd bestämmer själv hur överfört över-/underskott ska fördelas inom den egna verk-

samheten (avser hela nämndens verksamhet). Överförda medel får inte användas till att inrätta 

nya tjänster eller för att utöka verksamheten. 

 

5.55.4 Ombudgetering av investeringar 

Med ombudgetering menas att föra över budget för investeringar till nästkommande budgetår.  

 

I vissa fall kan ombudgetering av medel vara befogad. Det berör oftast projekt som inte hun-

nit avslutas under året och som inte budgeterats på nytt i samband med fastställandet av bud-

get för det kommande året. Det kan även gälla fleråriga investeringsprojekt som inte exakt 

kan förutse vilket år kostnaderna kommer och därför behöver flytta över investeringsmedel 

till kommande år. Det krävs alltid tungt vägande skäl för att en ombudgetering skall ske. 

 

Den förvaltning nämndsom anser sig ha sådana skäl skall i årsbokslutet föreslå sin nämnd att 

en hemställan om att ombudgetering skall ske.   

 

6 INVESTERING 
 

Kommunfullmäktige fattar i budgeten beslut om den totala investeringsutgiften för projektet. 

Detta är att betrakta som en medgiven investeringsram enligt förkalkyl. Förändras förutsätt-

ningarna under den tid då investeringen pågår, kan investeringsbeslutet behöva justeras. 
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Den formella medelstilldelningen sker i form av årliga anslag som direkt påverkar likvidite-

ten. Investeringsplanen ger information som är viktig för den finansiella planeringen.  

 

6.1 Investeringsutgift eller driftkostnad 

En anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. An-

skaffning och/eller standardförbättringar av sådana tillgångar redovisas som en investering. 

 

Kontinuitets- och väsentlighetsprincipen skall vara styrande för budgetering. Råder stor regel-

bundenhet i anskaffningsförfarandet samt om värdet understiger ett prisbasbelopp, skall an-

skaffningen tas upp i driftbudgeten. 

 

6.2 Inventarier 

Investeringsbudgeten redovisar inköp av inventarier med viss varaktighet och visst väsentlig-

hetsvärde. Enligt antagna riktlinjer för Salems kommun innebär detta inventarier med 

 

* en ekonomisk livslängd med minst 3 år, 

* ett värde på minst ett prisbasbelopp 

 

Vid utrustning av t ex ny arbetsplats eller upprustning av större omfattning, budgeteras samt-

liga inventarier som en investering, även om enstaka inventarier har ett värde som understiger 

ett prisbasbelopp och en ekonomisk livslängd som är kortare än tre år. 

 

Exempelvis: En skola återanskaffar 16 symaskiner (5 000 kr/st = 80 000 kr). Om dessa 16 

maskiner representerar 50 % eller mer av skolans totala innehav av symaskiner skall inköpet 

budgeteras som en investering. 

 

6.3 Fastigheter/anläggningar 

Beträffande fastigheter är det inte ovanligt att problem uppstår i gränsdragningen mellan un-

derhållskostnader och standardförbättringar. 

 

Åtgärder för återställande till en ursprunglig nivå, t ex efter flera år av eftersatt underhåll, är 

inte att betrakta som en investering utan som ett driftprojekt. 

 

76 REDOVISNING 
 

7.16.1 Syfte med redovisningen 

Kommunfullmäktige har det samlade ansvaret och styr kommunens nämnder 

och övrig verksamhet. Till detta kommer det andra intressenter som har intresse 

av kommunens ekonomiska ställning. Syftet med redovisningen kan samman-

fattas i följande punkter: 

 

• Ge en rättvisande bild av kommunens ekonomi. 

• Tillgodose externa intressenters behov av information om kommunens och 

dess olika verksamheters resultat och ställning. 

• Tillgodose interna intressenters behov av information om olika verksamheters 

och enheters resultat och ställning. 

• Spegla kommunens resultat och ställning för att på så sätt ge underlag för väl 

grundade beslut. 
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Kommunstyrelsen ansvarar för att den övergripande redovisningen samordnas 

och uppfyller intressenters krav på en konsekvent och rättvisande redovisning. 

Kommunen har ett gemensamt redovisningssystem i vilket samtliga nämnder 

ingår. Ansvaret för redovisningssystemet åvilar kommunstyrelsen. 

 

7.26.2 Externredovisning 

Externredovisningen utgår från 

• Gällande lagstiftning 

• God redovisningssed 

• Vedertagna redovisningsprinciper 

 

7.36.3 Internredovisning 

Den interna redovisningens roll är att avspegla den organisation som kommunen 

och respektive nämnd utgör. Uppgifter ur redovisningen ska tillsammans med 

andra data från verksamhetssystem utgöra underlag för beslutsfattare på olika 

nivåer i organisationen att fatta väl avvägda beslut. Det är av stor vikt att upp-

byggnaden av internredovisningen görs så att behovet av ekonomisk informat-

ion på olika nivåer i kommunens organisation tillgodoses. Ansvaret för intern-

redovisningen åvilar kommunstyrelsen i samspel med respektive nämnd. 

 

Respektive nämnd ansvarar för att internredovisningen och nämndens verksam-

hetssystem kan samverka för att ge information om nämndens ekonomiska re-

sultat i relation till utförd prestation. 

 

Det är av yttersta vikt att den nationella ekonomi- och verksamhetsuppföljning-

en av kommunernas verksamhet prioriteras av nämnderna och att redovisnings-

strukturen inom nämnderna byggs för att på ett snabbt och rättvisande sätt 

kunna leverera efterfrågad information. 

 

7.46.4 Redovisningsmodell 

Kommunens redovisningsmodell bygger på en flerdimensionell redovisning 

med indelning i olika koddelar/dimensioner för att kunna följa upp ekonomin 

utifrån den externa och interna redovisningens krav. 

 

 

Koddel 

Ex-

ternt/In

ternt 

 

Beskrivning 

Konto  

 

Externt Klass 1-8 beskriver typ av tillgång eller skuld alter-

nativt inkomst eller utgiftsslag  

 Internt Klass 9 beskriver typ av tillgång eller skuld alterna-

tivt inkomst eller utgiftsslag gällande interna händel-

ser 

Ansvar Externt Speglar verksamheten utåt mot allmänhet. Beskriver 

vad som görs i kommunen per nämnd 

 Internt Beskriver organisationens ekonoiska ansvarsstruktur. 

Byggs upp hierarkiskt utifrån vem som är ekonomiskt 

ansvarig i organisationen.  

Projekt  

 

Externt/ 

Internt 

Särredovisning av investering görs med investerings-

projekt, dessutom används dimensionen till driftprojekt 

som är avgränsat i tid. 
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Objekt Internt Specificerar fysisk enhet, till exempel fastighet, bil 

Verksamhet  Externt Speglar verksamheten utåt mot allmänhet. Beskriver 

vad som görs i kommunen. 

 Internt  Beskriver organisationens ekonomiska ansvarsstruktur. 

Byggs upp hierarkiskt utifrån vem som är ekonomiskt 

ansvarig i organisationen. 

Projekt  

 

Externt/ 

Internt 

Särredovisning av investering görs med investerings-

projekt, dessutom används dimensionen till driftprojekt 

som är avgränsat i tid. 

Aktivitet  Internt Används när koddelen Verksamhet behöver brytas ner 

ytterligare. Specificerar fysisk enhet, t ex fastighet, bil 

Motpart  Används för att ange vilken motpart kommunen köpt 

från eller sålt till.   

Verksamhet  Externt Speglar verksamheten utåt mot allmänhet. Beskriver 

vad som görs i kommunen. Till rapportering mot SCB.  

 Internt  Används för att följa upp verksamheter utifrån organi-

sationens behov.  

 

Koddelarna konto och verksamhet är till för den externa redovisningen, samt 

projekt som särskiljer investeringar från övrig redovisning. Aktivitet, men även 

Verksamhet, används till internredovisningen. 

 

Upplägg av nya koder inom kontodelarna görs av kommunstyrelsen som ansva-

rar för den totala redovisningen. 

 

Kommunstyrelsen äger rätt att göra förändringar i redovisningsmodellen utifrån 

ändrade lagkrav och/eller att nya möjligheter ges med ny teknik eller dylikt som 

kan förbättra eller förenkla redovisningen. 

 

De verksamhetssystem som utgör försystem till redovisningssystemet och vari-

från redovisningssystemet direktimporterar redovisningsinformation utgör del 

av den externa redovisningen, vilket innebär att respektive nämnd måste säker-

ställa att reglerna för den externa redovisningen följs. Det åligger respektive 

nämnd att tillse att externredovisningens regler följs. 

 

87 ÖVRIGA BESTÄMMELSER 
 

Kommunstyrelsen ansvarar för att 

1. organisation och rutiner utformas så att en tillförlitlig redovisning främjas och förval-

tade tillgångar skyddas 

2. kontantkassor och värdepapper samt förråd, maskiner, inventarier och övriga till-

gångar inventeras i den omfattning som bedöms erforderlig 

3.2.kontoutdrag eller andra underlag avseende samtliga kassarörelser kassaflöden löpande 

stäms av mot bokföringen. 

 

Nämnderna ansvarar inom sitt verksamhetsområde för att förråd, maskiner, inventarier och 

kontantkassor inventeras i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar. 

 

För vården av räkenskapsmaterialet gäller bestämmelserna i kommunens dokumenthante-

ringsplaner. 

formaterade: Teckensnitt:Inte Fet, Teckenfärg: Svart

formaterade: Teckensnitt:Kursiv
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8.17.1 Attest 

Se separat reglemente. 

 

 

Bilaga 1 och Bilaga 2 har ej funnits i det reglemente som tidigare beslutats, utan är nya bila-

gor  



PROTOKOLLSUTDRAG
2023-03-06

1 av 1

Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

Nr. 8

 § X KS/2023:76 

Uppföljning av de systematiska arbetsmiljöarbetet

Under våren 2022 fick kommunen en inspektion från Arbetsmiljöverket rörande kommunens 
systematiska arbetsmiljöarbete. Inspektionen gick bra och Arbetsmiljöverkets inspektör hade 
endast en anmärkning som de ålade oss att hantera. Det handlar om att delge den politiska 
nivån information om den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet i 
förvaltningarna. Kommunen svarade att detta kommer att göras genom en sammanställning 
som delges Kommunstyrelsen som är det högsta personalorganet i kommunen vilket 
godkändes av Arbetsmiljöverket.  

Denna sammanställning belyser särskilda aktiviteter och insatser samt redovisar antalet 
arbetsskador och tillbud som inrapporterats under året. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 2 februari 2023. 

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen om sammanställning av den årliga 
uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunens verksamheter.

______________________



TJÄNSTESKRIVELSE/PM

2023-02-02
Dnr KS/2023:76

1 av 1

Kommunstyrelseförvaltningen
Ulf Haraldsson
HR-chef

Kommunstyrelsen

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen om sammanställning av den årliga
uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunens verksamheter.

Ärendet
Under våren 2022 fick kommunen en inspektion från Arbetsmiljöverket rörande
kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Inspektionen gick bra och
Arbetsmiljöverkets inspektör hade endast en anmärkning som de ålade oss att hantera.
Det handlar om att delge den politiska nivån information om den årliga uppföljningen av
det systematiska arbetsmiljöarbetet i förvaltningarna. Kommunen svarade att detta
kommer att göras genom en sammanställning som delges Kommunstyrelsen som är det
högsta personalorganet i kommunen vilket godkändes av Arbetsmiljöverket.

Denna sammanställning belyser särskilda aktiviteter och insatser samt redovisar antalet
arbetsskador och tillbud som inrapporterats under året.

Mats Bergström
Kommundirektör

Ulf Haraldsson
HR-chef



Sammanställning av Salems kommuns
Systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) 2022

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
En uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet skall genomföras minst en gång om
året enligt AFS 2001:1 § 11. Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om
arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskrifterna om det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Identifierade åtgärder som inte omedelbart kan åtgärdas skall föras över till

handlingsplanen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Denna övergripande sammanställning av
samtliga förvaltningarnas årliga rapportering har tagits fram av HR-enheten till Kommunstyrelsen för
kännedom då Kommunstyrelsen är högsta personalorgan i kommunen.

Övergripande aktiviteter
● Medarbetarenkäten svarades på under november, resultatet kom i december. Resultatet visade på

en fortsatt god utveckling med högre resultat i alla kategorier.
● Alla tillsvidareanställda medarbetare har erbjudits medarbetar- och lönesamtal.
● Barn- och utbildningsförvaltningens chefer och skyddsombud har fått utbildning i systematiskt

arbetsmiljöarbete.
● Tillbud och arbetsskador anmäls i Arbetsmiljöverktyget löpande under året. Se tabeller nedan för

statistik.

Exempel på aktiviteter i verksamheterna
● 5 st hjärtstartare inköpta 2022 till Nytorpshallen, Rönninge skolans idrottshall, Villa Skönvik,

fritidsgården + en mobil för arrangemang

● Chefsstöd

● Kansliet och MSB har jobbat med rumsplacering och ergonomi & arbetsmiljöfrågor

● Främjande insats, tema Medarbetarskap på senaste KSF konferensen

● HLR utbildning

● Friskvårdstimmen och friskvårdspengen utnyttjas i hög utsträckning på Socialförvaltningen och

Ekonomienheten.

● Inköp av ergonomiska digitala hjälpmedel samt ergonomirond

● I Säby idrottshall A-hallen har matthissarna bytts ut till elektriska för att förbättra arbetsmiljön för

både personal och föreningar.

● Biblioteket har fått nytt golv för att kunna få en bättre städning och slippa trasigt och slitet golv på

flera ställen.

● Driftenheten har arbetat med att inventera och läsa alla AFS:ar som de berörs av.

● Gratis innebandy i Berga sporthall på fredageftermiddagar
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Planerade åtgärder under 2023
● Digital skyddsrond - antingen en egen eller integrerad i den ordinarie.
● Krisstöd - många verksamheter saknar denna information. Information till cheferna har redan gått

ut kring krisstödet som finns via företagshälsan och lagts ut på intranätet.
● Behovet av fler skyddsombud är stort i kommunen.  Förslag att enhetschefer ska uppmuntra

personal att vara skyddsombud, information om skyddsombudets uppdrag levereras på APT.
● Alla övriga förvaltningars chefer och skyddsombud ska erbjudas utbildning i systematiskt

arbetsmiljöarbete under 2023.

Rapporterat under 2022 i Arbetsmiljöverktyget

Enhet - Antal Förslag Tillbud Visselblåsning Arbetsskada Summa

Barn och utbildningsförvaltningen 1 127 0 103 232

Kommunstyrelsens förvaltning 0 0 0 0 0

Kultur- och fritidsförvaltningen 0 2 0 2 4

Miljö- och

samhällsbyggnadsförvaltningen 0 3 0 3 6

Socialförvaltningen 3 65 0 49 117

Visselblåsning 0 0 0 0 0

Summa 4 198 0 157 359
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Arbetsskada kategori BoU SOF MSB KoF KSF Total

Arbetsolycksfall 8 7 0 0 0 15

Fysisk skada 77* 26* 1 1 0 105

Klämskada 2 1 0 0 0 3

Olämpliga arbetsställningar 1 1 0 0 0 2

Övrigt 1 9 2 1 0 13

Repetitivt arbete 0 0 0 0 0 0

Smitta 1 0 0 0 0 1

Ej vald 13 5 0 0 0 18

Summa 102 49 3 2 0 157

*
BoU 77 st Fysisk skada,  är ca 80% orsakat av elevkontakt. Resterande 20% borde kategoriserats som
Arbetsolycksfall.

SOF 26 st Fysisk skada, är ca 50% orsakat av brukarkontakt, 50% borde kategoriserats som Arbetsolycksfall.
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Tillbud kategori BoU SOF MSB Kof KSF Totalt

Färdolycka 0 0 0 0 0 0

Hot och våld 30* 10 1 1 0 42

Instruktioner som går att missförstå 1 0 0 0 0 1

Maskiner 0 0 0 0 0 0

Olämpliga arbetsställningar 0 7 0 0 0 7

Övrigt 54* 26 1 0 0 82

Psykosocialt 18 8 1 0 0 27

Smitta 1 0 0 0 0 1

Tidspress 2 2 0 0 0 4

Våldsbenägna personer 6 1 0 0 0 7

Ej vald 15 11 0 1 0 27

Summa 127 65 3 2 0 198

*
BoU 30 st Hot och Våld, 99% elevrelaterat.
BoU 54 st Övrigt, ca 50% felkategoriserat och borde vara under Fysisk arbetsskada, Hot & Våld eller Olycka.
Resterande är exempelvis internetuppkoppling och kopiator som inte fungerar.

SOF 10 st Hot och Våld, 100% brukarrelaterat.
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ORDFÖRANDEFÖRSLAG

2023-01-16
1 av 1

Kommunstyrelsen

Ärende 9

§ XX KS/2023:59

SN/2022:157

Handlingsplan för kvinnofrid och mot våld i nära relationer
samt hedersrelaterat våld och förtryck

Vision och mål har satts för det löpande arbetet mot våld i nära relationer. Målen är:

1. Förbättra stödet till personer som upplevt våld i nära relationer.
2. Sprida kunskap om kvinnofrid, våld i nära relationer och hedersförtryck inom

socialförvaltningen och bland kommunens medborgare.
3. Främja samverkan och nätverk inom våld i nära relationer dels internt i kommunen

dels interkommunalt.

En plan för åtgärder med uppföljning utifrån presenteras i planen.

Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde den 7 december 2022 och beskrivs i
socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 8 november 2022.

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna “Handlingsplan -

För kvinnofrid och mot våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och

förtryck - mål, åtgärder och ansvarsfördelning”.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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 Socialförvaltningen 
 Richard Damberg 
 Utredare 

Handlingsplan för kvinnofrid och mot våld i nära rela�oner 
samt hedersrelaterat våld och förtryck 

 Förslag �ll beslut 
 1. Socialnämnden beslutar a� godkänna “Handlingsplan - För kvinnofrid och mot våld i 
 nära rela�oner  samt hedersrelaterat våld och förtryck - Mål, åtgärder och 
 ansvarsfördelning” 

 2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäk�ge a� godkänna “Handlingsplan - För 
 kvinnofrid och mot våld i nära rela�oner  samt hedersrelaterat våld och förtryck - Mål, 
 åtgärder och ansvarsfördelning” 

 Sammanfa�ning av ärendet 
 De�a dokument ska på e� systema�skt sä� säkra god kvalitet och utveckling inom 
 området. 

 Ärendet 

 Vision och mål har sa�s för det löpande arbetet mot våld i nära rela�oner. Målen är: 

 1.  Förbä�ra stödet �ll personer som upplevt våld i nära rela�oner 
 2.  Sprida kunskap om kvinnofrid, våld i nära rela�oner och hedersförtryck inom 

 socialförvaltningen och bland kommunens medborgare 
 3.  Främja samverkan och nätverk inom våld i nära rela�oner dels internt i 

 kommunen dels interkommunalt 

 En plan för åtgärder med uppföljning u�från presenteras i planen. 

 Konsekvenser för miljön/klimat 
 - 

 Konsekvenser för medborgarna 
 Utsa�a medborgarnas trygghet bör öka med en konkret handlingsplan. 

 Konsekvenser för barn 
 Barn som lever i våldsutsa�a familjer får e� ökat stöd med en konkret handlingsplan. 

 Finansiering 
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 1. Inledning 

 Våld  mot  kvinnor  och  våld  i  nära  rela�oner  är  e�  stort  folkhälsoproblem  som  får  omfa�ande 
 konsekvenser  för  individ  och  samhälle.  I  linje  med  FN:s  deklara�on  om  avskaffande  av  våld  mot 
 kvinnor,  den  europeiska  deklara�onen  för  jämställdhet  mellan  kvinnor  och  män  på  lokal  och  regional 
 nivå  samt  Europarådets  konven�on  om  förebyggande  och  bekämpande  av  våld  mot  kvinnor  och  våld 
 i  hemmet,  har  Salems  kommun  tagit  fram  denna  handlingsplan  som  uppställer  mål,  åtgärder  och 
 organisatorisk  struktur  som  sy�ar  �ll  a�  ge  stöd  �ll  våldsutsa�a,  våldsutövare  och  barn  som  upplevt 
 våld samt a� förebygga våld i nära rela�oner. 

 Den  vanligaste  formen  av  våld  i  nära  rela�oner  är  det  våld  som  riktas  mot  kvinnor  och  barn  av  en 
 närstående  man.  Sam�digt  är  målet  a�  behandla  och  motverka  all  form  av  våld  i  nära  rela�oner, 
 inbegripet  våld  mot  heterosexuella  män  eller  våld  mot  hbtq-personer  samt  hedersförtryck,  som  kan 
 rikta  sig  mot  både  flickor  och  pojkar.  A�  tala  i  könsneutrala  termer  osynliggör  det  vanligaste  våldet, 
 vilket  är  det  som  sker  mot  en  kvinna  av  en  närstående  man.  Därför  är  det  vik�gt  a�  tala  om  både 
 kvinnofrid och våld i nära rela�oner. 1

 Hedersrelaterat  våld  och  förtryck  har  sin  grund  i  kulturella  föreställningar  om  kön,  makt  och 
 sexualitet.  Familjens  rykte  och  heder  ses  som  avhängigt  flickors  och  kvinnors  fak�ska  eller  påstådda 
 beteende.  Det  kan  även  drabba  pojkar.  Denna  kontroll  kan  leda  �ll  hot  om  våld,  våld,  inklusive  dödligt 
 våld.  A�  specifikt  arbeta  mot  hedersrelaterat  våld  och  öka  kunskapen  kring  de�a  i  e�  förebyggande 
 sy�e är vik�gt för kommunen och är i linje med den na�onella strategin. 2

 1.1 Vision 

 Salem  vill  ha  e�  samhälle  utan  våld  mot  kvinnor,  barn  och  män.  Familjen  måste  präglas  av  frihet, 
 skyldigheter,  ansvar  och  trygghet.  I  e�  fram�da  samhälle  vill  vi  a�  de  som  drabbas  av  våld  får 
 behövlig  hjälp  och  stöd  �digt,  a�  även  barnen  behandlas  som  bro�soffer  samt  a�  våldsutövaren  hålls 
 ansvarig  för  sina  handlingar  samt  ges  möjlighet  �ll  stöd  i  a�  förändra  si�  beteende.  I  vårt  samhälle  är 
 män  och  kvinnor  jämställda.  Det  reak�va  inslagen  med  �llhandahållande  av  stöd  och  insatser  ska 
 komple�eras  med  e�  förebyggande  arbete  där  normer  och  kulturella  värderingar  som  leder  �ll  våld 
 och hedersförtryck synliggörs och motarbetas. 

 2  Sveriges Kommuner och Regioner, För kvinnofrid - mot våld i nära rela�oner, s. 8. 
 1  Sveriges Kommuner och Regioner, För kvinnofrid - mot våld i nära rela�oner. 
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 1.2 Om denna handlingsplan 

 De�a  dokument  ska  på  e�  systema�skt  sä�  säkra  god  kvalitet  och  utveckling  inom  området.  Genom 
 a�  uppställa  konkreta  mål  samt  upprä�a  ru�ner  och  arbetsmetoder  ska  socialtjänstens  samtliga 
 enheter  säkerställa  a�  våldsutsa�a  individer  och  barn  som  upplevt  våld  ges  e�  fullgo�  stöd  samt  a� 
 våldsutövaren  hålls  ansvarig  och  erbjuds  behandling.  Det  övergripande  sy�et  med  denna 
 handlingsplan  är  a�  garantera  a�  de  sociala  insatserna  inom  ramen  för  området  svarar  upp  mot  de 
 krav som socialtjänstlagen ställer på socialnämnden. 

 2. Organisa�on och ansvar 

 Det  är  statens  och  kommunernas  ansvar  a�  ge  stöd  och  skydd  �ll  personer  som  utsä�s  eller  riskerar 
 a�  utsä�as  för  våld.  Inom  socialförvaltningen  är  det  verksamhetsområdet  Myndighetsutövning  som 
 arbetar  med  ärenden  som  rör  våld  i  nära  rela�oner.  Dock  ska  samtliga  enheter  inom 
 socialförvaltningen  vara  uppmärksamma  på  om  våld  eller  andra  missförhållanden  förekommer  i 
 klienternas  rela�oner  och  uppmärksamma  de�a  enligt  enhetens  ru�ner.  Enheterna  är  även  ansvariga 
 a�  informera  Familjeenheten  om  det  finns  barn  i  familjer  där  det  där  det  förekommer  våld, 
 försummelse  eller  missförhållande.  Ärenden  som  rör  misstanke  om  förekomst  av  våld,  försummelse 
 eller  missförhållande  inom  klientens  familj  ska  utredas  och  bedömas  av  en  handläggare  med 
 myndighetsansvar. 

 Inom  ramen  för  de�a  är  det  av  stor  vikt  a�  man  kan  etablera  god  kontakt  med  våldsutsa�a  individer 
 samt  arbetar  med  kompetens-  och  kunskapsutveckling  hos  personalen.  För  a�  främja  de�a  arbete 
 har socialtjänsten en samordnare samt en samverkansgrupp mot våld i nära rela�oner. 

 2.1 Samordnare mot våld i nära rela�oner 

 Inom  socialtjänsten  finns  en  samordnare  som  verkar  för  a�  utveckla  kommunens  arbete  mot  våld  i 
 nära  rela�oner  genom  kunskapsutveckling.  Arbetet  sker  i  samråd  med  de  olika  samverkansgrupper 
 som  finns  inom  ämnet,  både  interkommunalt  och  internt  inom  kommunen.  Samordnaren  ska  bland 
 annat  verka  för  a�  informa�on  om  stöd  �ll  våldsutsa�a,  våldsutövare  och  barn  som  upplevt  våld 
 finns  �llgängligt  på  kommunens  hemsida  och  sociala  medier  samt  regelbundet  i  informa�onsbladet 
 Salem informerar. 

 Samordnaren deltar ak�vt i olika externa samverkansforum inom ämnet. Idag består dessa av: 

 ●  Länsstyrelsen och kommuner i Stockholms län. 
 ●  Samverkan Södertörnskommunerna. 
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 ●  Samverkansgrupp Södertälje. 

 2.2 Samverkansgrupp mot våld i nära rela�oner 

 Socialförvaltningen  har  en  samverkansgrupp  mot  våld  i  nära  rela�oner  där  deltagare  från  samtliga 
 enheter  finns  representerade.  Sy�et  är  a�  ge  stöd  �ll  varandra  inom  ramen  för  målsä�ningen  a�  alla 
 som  jobbar  i  Salems  kommun  ska  känna  sig  trygga  med  a�  ställa  frågor  om  våld  och  veta  vad  man  ska 
 göra  med  det  svar  som  man  får  samt  a�  dela  kunskap  om  vad  som  är  aktuellt  inom  området. 
 Möjlighet finns även a� diskutera aviden�fierade ärendefrågor. 

 2.3 Sociala insatser 

 Den  som  utsä�s  för  våld  i  en  nära  rela�on  kan  få  informa�on,  råd  och  stöd  genom  socialsekreterare 
 eller  samordnaren  mot  våld  i  nära  rela�oner.  Dessa  kan  även  hjälpa  �ll  med  kontakter  med  andra 
 myndigheter  och  frivilligorganisa�oner  vid  behov.  Förutom  råd  och  stöd  kan  socialtjänsten  även 
 besluta om a� bevilja bistånd i form av: 

 ●  Skyddat  boende  i  den  akuta  situa�onen  och  hjälp  med  kontakter  för  a�  ordna  annat  boende 
 på längre sikt. 

 ●  Ekonomiskt bistånd. 
 ●  Bearbetande stödsamtal. 
 ●  Förhandsbedömning, i samråd med Barnahus, av barnens behov av skydd och stöd. 
 ●  Vård och behandling vid missbruk och beroende. 
 ●  Annat individuellt anpassat bistånd. 

 3. Mål 

 Salems  kommun  har  antagit  e�  antal  mål  inom  ramen  för  arbetet  a�  främja  kvinnofrid  samt 
 motverka  våld  i  nära  rela�oner  och  hedersförtryck.  Målen  är  förankrade  med  hjälp  av  (1)  konkreta 
 åtgärder,  (2)  sy�et  med  dessa  åtgärder,  (3)  exempel  på  hur  dessa  åtgärder  kan  ta  sig  u�ryck,  (4)  vem 
 eller vilka som bär ansvaret för a� åtgärderna verkställs. 

 3.1 Mål 1 - Förbä�ra stödet �ll personer som upplevt våld i nära rela�oner 

 Den  som  utsä�s  för  våld  eller  hot  om  våld  från  någon  närstående  ska  snabbt  få  stöd  och  hjälp  i  sin 
 situa�on.  Barn  som  upplevt  våld  ska  få  stöd  a�  bearbeta  sina  upplevelser.  Särskilt  utsa�a  grupper; 
 äldre,  personer  med  funk�onsnedsä�ning,  missbrukande  kvinnor,  utländska  kvinnor  och  personer 
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 som  blir  utsa�a  för  hedersrelaterat  våld,  samkönade  rela�oner  samt  tonårsflickor,  ska  få  hjälp  och 
 stöd i sin situa�on. 

 I  sy�e  a�  förbä�ra  socialtjänstens  förmåga  a�  ge  stöd  och  behandling  åt  personer  som  utsa�s  för 
 våld  i  nära  rela�oner  uppställs  nedan  e�  antal  åtgärder  som  respek�ve  ansvarig/enhet  systema�skt 
 ska arbeta ute�er. 

 ÅTGÄRD 3.1.1  SYFTE  EXEMPEL  ANSVARIG 

 Ställa frågor �ll 
 klienter och brukare 
 om det förekommer 
 våld eller hot i 
 familjen/släkten. 

 Fånga upp mörkertal 
 då många våldsutsa�a 
 väljer a� inte berä�a 
 om våldet 

 “Jag vet inte om de�a 
 är e� problem för dig, 
 men många kvinnor 
 har upplevt våld eller 
 hot i sina rela�oner. 
 Jag har därför 
 ru�nmässigt börjat 
 fråga alla om de�a. 
 Hur ser det ut i din 
 rela�on/familj?” 

 “E�ersom många 
 personer jag träffar i 
 mi� arbete lever med 
 någon som skadar 
 eller hotar dem, och 
 många inte vet a� det 
 är något man kan 
 prata med oss om och 
 få hjälp med, har jag 
 numera börjat fråga 
 alla om det 
 förekommer våld i 
 rela�onen/familjen.” 

 Alla som i sin 
 yrkesutövning har 
 kontakt med klienter 

 När  du  frågar  någon  om  vem  förövaren  är,  undvik  könsspecifika  ord  och  använd  istället  ord  som 
 “partner”,  de�a  för  a�  inte  utesluta  a�  personen  utsä�s  för  våld  i  en  samkönad  rela�on.  När  man 
 frågar  om  våld  ska  man  tänka  på  a�  snarare  samtala  om  det  och  om  våldets  olika  u�ryck.  De�a 
 för  a�  fånga  upp  det  våld  som  inte  är  fysiskt.  Det  är  mycket  vanligt  med  även  t  ex  psykiskt, 
 ekonomiskt och sexuellt våld. 

 Får  man  indika�oner  om  a�  våld  har  förekommit  i  en  familj  där  det  finns  barn  ska  man  all�d  fråga 
 om  barnets  situa�on.  Många  personer  som  utsä�s  för  våld  vill  skydda  sina  barn  från  våldet 
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 genom  a�  hävda  a�  barnen  inte  hört  eller  se�  något.  Det  är  vik�gt  a�  som  professionell  a�  inte 
 nöja  sig  med  det  svaret.  Barn  vet  nästan  all�d  vad  som  händer  i  hemmet.  Därför  ska  man 
 informera  om  a�  forskning  entydigt  visar  a�  nästan  alla  barn  �ll  våldsutsa�a  har  hört  eller 
 bevi�nad  våld,  och  a�  det  finns  e�  samband  mellan  mäns  våld  mot  kvinnor  och  våld  mot  barn. 
 Orosanmälan ska all�d göras �ll Familjeenheten om det finns barn i familjen. 

 ÅTGÄRD 3.1.2  SYFTE  EXEMPEL  ANSVARIG 

 Anställda ska ta 
 kontakt med 
 samordnaren mot 
 våld i nära rela�oner 
 eller annan 
 socialsekreterare på 
 Vuxenenheten vid 
 kännedom om a� 
 någon utsa�s för våld 
 i en nära rela�on 

 Ge snabbare stöd och 
 behandling för 
 våldsutsa�a personer 

 Samordnaren eller 
 socialsekreterare på 
 Vuxenenheten är 
 rådgivande gentemot 
 andra anställda i 
 kommunen. Besöks�d 
 erbjuds samma dag 
 eller dagen e�er vid 
 behov av snabb 
 skyddsbedömning. 

 Varje anställd inom 
 enheterna i 
 socialförvaltningen 
 samt samordnaren 
 mot våld i nära 
 rela�oner 

 Samordnaren  mot  våld  i  nära  rela�oner  kan  ge  råd  och  stöd  samt  hjälpa  �ll  a�  upprä�a  en 
 polisanmälan,  om  personen  så  önskar  och  det  bedöms  som  säkert  u�från  skyddsperspek�v  och 
 säkerhet  .  Rådgivning  kan  ges  även  �ll  någon  som  vill  vara  anonym.  Vidare  kan  samordnaren 
 koordinera  kontakt  med  andra  myndigheter  och  vid  behov  följa  med  som  stöd  �ll  olika  instanser 
 såsom polisen, vårdcentralen, �ngsrä�en med mera. 

 Samordnaren  arbetar  även  konsulta�vt  gentemot  handläggare  för  a�  bidra  �ll  a�  personer  som 
 utsä�s  för  våld  får  e�  professionellt  och  respek�ullt  bemötande  i  sina  kontakter  med 
 socialtjänsten. 

 ÅTGÄRD 3.1.3  SYFTE  EXEMPEL  ANSVARIG 

 Vid kännedom om a� 
 våld har förekommit i 
 en barnfamilj ska en 
 anmälan om oro kring 
 barn göras �ll 
 familjeenheten inom 
 IFO 

 Säkerställa barnets 
 bästa och agera i 
 enlighet med 
 barnkonven�onen 

 Var och en som får 
 kännedom om något 
 som kan innebära a� 
 socialnämnden 
 behöver ingripa �ll e� 
 barns skydd. 
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 3.2  Mål  2  -  Sprida  kunskap  om  kvinnofrid,  våld  i  nära  rela�oner  och 
 hedersförtryck inom socialförvaltningen och bland kommunens medborgare 

 Inom  ramen  för  det  förebyggande  arbetet  är  det  vik�gt  med  kunskapsspridning  av  informa�on 
 kopplat  �ll  våld  i  nära  rela�oner  samt  synliggöra  problemområden.  All  personal  inom 
 socialförvaltningen  ska  ha  kunskap  om  de  specifika  problem  som  kan  vara  kopplat  �ll  våld  eller  hot 
 om våld i nära rela�oner inom olika områden. Exempel på de�a kan vara: 

 ●  Kvinnomisshandel 
 ●  Hedersrelaterat våld 
 ●  Våld mot äldre 
 ●  Våld mot personer med funk�onsnedsä�ning 
 ●  Våld mot missbrukande kvinnor 
 ●  Våld mot utländska kvinnor 
 ●  Våld mot tonårsflickor 
 ●  Våld i samkönade rela�oner 

 Nedan följer specifika åtgärder inom ramen för kunskapsspridning. 

 ÅTGÄRD 3.2.1  SYFTE  EXEMPEL  ANSVARIG 

 All personal inom 
 socialförvaltningen 
 ska ha kännedom om 
 denna handlingsplan 
 och gällande ru�ner 

 Kvalitetssäkra arbetet 
 mot våld i nära 
 rela�oner 

 Ha dokumentet 
 �llgängligt på 
 intranätet. Skicka ut 
 no�ser när revidering 
 har ske� 

 Verksamhetschef / 
 enhetschef ska 
 informera sin personal 
 om denna 
 handlingsplan. 
 Varje anställd ansvarar 
 själv för a� känna �ll 
 innehållet. 

 ÅTGÄRD 3.2.2  SYFTE  EXEMPEL  ANSVARIG 

 All personal inom IFO 
 ska ha kännedom om 
 handboken 

 Kvalitetssäkra arbetet 
 mot våld i nära 
 rela�oner 

 Informera nyanställda 
 och skicka ut no�ser 
 om revidering har 
 ske� 

 Varje anställd ansvarar 
 för a� känna �ll 
 innehållet. 

 ÅTGÄRD 3.2.3  SYFTE  EXEMPEL  ANSVARIG 

 Socialförvaltningens  Skaffa sig aktuell  Samverkansgruppen 
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 arbetsgrupp inom 
 våld i nära rela�oner 
 ska ha representanter 
 från varje enhet. 
 Representanterna är 
 ambassadörer inom 
 den egna enheten och 
 ska sprida 
 informa�onen vidare 
 i sin enhet 

 kunskap inom 
 området och hi�a en 
 gemensam pla�orm 
 inom 
 socialförvaltningen för 
 a� motverka våld i 
 nära rela�oner 

 mot våld i nära 
 rela�oner �llsammans 
 med samordnaren. 

 ÅTGÄRD 3.2.4  SYFTE  EXEMPEL  ANSVARIG 

 Socialförvaltningens 
 personal ska 
 regelbundet få 
 kompetensutveckling 
 och informa�on inom 
 våld i nära rela�oner 

 Kvalitetssäkra arbetet 
 mot våld i nära 
 rela�oner och bä�re 
 upptäcka signaler från 
 våldsutsa�a personer 
 för a� kunna erbjuda 
 adekvat stöd och 
 informa�on. 

 Samordnaren mot 
 våld i nära rela�oner 
 deltar i utbildningar 
 och konferenser. 
 Denna kunskap sprids 
 �ll 
 samverkansgruppen, 
 där respek�ve 
 representant sprider 
 det vidare �ll 
 respek�ve enhet. 

 Respek�ve enhetschef 
 ansvarar för a� 
 nyanställda får 
 relevant utbildning 
 gällande våld i nära 
 rela�oner. 

 ÅTGÄRD 3.2.5  SYFTE  EXEMPEL  ANSVARIG 

 Ta fram 
 informa�onsbroschyr 
 med informa�on om 
 vilket stöd kommuner 
 och 
 frivilligorganisa�oner 
 kan erbjuda inom 
 ramen för våld i nära 
 rela�oner samt göra 
 de�a �llgängligt på 
 salem.se 

 Få våldsutsa�a 
 personer a� söka stöd 
 och sprida kunskap 
 kring hur man gör för 
 a� söka specifikt stöd 

 Broschyrer kan läggas 
 i offentliga utrymmen 
 och byggnader 
 inklusive skolor 
 socialförvaltningens 
 olika enheter, 
 kommunhuset, 
 vårdcentralen, SFI och 
 kommunala 
 hyresbostäder 

 Samordnaren mot 
 våld i nära rela�oner 
 och 
 samverkansgruppen 

 ÅTGÄRD 3.2.6  SYFTE  EXEMPEL  ANSVARIG 

 Omvärldsbevaka och 
 förmedla riktade 
 kampanjer för a� 
 påverka a�tyder 

 Eliminera 
 objek�fiering av 
 kvinnokroppen och 
 främja en sund och 

 Genomföra 
 informa�onskampanje 
 r på sociala medier 
 och/eller sä�a upp 

 Samordnaren mot 
 våld i nära rela�oner 
 och 
 samverkansgruppen 
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 kring sex mot 
 ersä�ning och 
 pornografi 

 jämställd syn på sex  kampanjer i offentliga 
 utrymmen och 
 byggnader inklusive 
 skolor 
 socialförvaltningens 
 olika enheter, 
 kommunhuset, 
 vårdcentralen, SFI och 
 kommunala 
 hyresbostäder 

 ÅTGÄRD 3.2.7  SYFTE  EXEMPEL  ANSVARIG 

 Mo�vera och erbjuda 
 våldsutövare a� ta 
 emot stöd och 
 behandling 

 Se �ll a� våldsutövare 
 hålls ansvariga för 
 utövat våld samt 
 förebygga våld innan 
 det ske� 

 Sprida stödlinjen “Välj 
 a� sluta” 
 (valja�sluta.se) 
 genom a� lägga ut 
 kampanjer på sociala 
 medier och/eller sä�a 
 upp kampanjer i 
 offentliga utrymmen 
 och byggnader 
 inklusive skolor 
 socialförvaltningens 
 olika enheter, 
 kommunhuset, 
 vårdcentralen, SFI och 
 kommunala 
 hyresbostäder 

 Samordnaren mot 
 våld i nära rela�oner 
 och 
 samverkansgruppen 
 samt alla som i sin 
 yrkesroll kommer i 
 kontakt med 
 våldsutövare 

 ÅTGÄRD 3.2.8  SYFTE  EXEMPEL  ANSVARIG 

 Öka kunskapen hos 
 personal i förskolor 
 om våld och deras 
 förmåga a� 
 uppmärksamma 
 utsa�a barn 

 Bä�re möjligheter a� 
 motverka våld i nära 
 rela�oner samt 
 säkerställa barnets 
 bästa och agera i 
 enlighet med 
 barnkonven�onen 

 Förmedla utbildningar, 
 arbetsmaterial etc. �ll 
 ansvariga 
 förskolechefer. T ex 
 handledningen “Liten 
 och trygg” 
 (jagvillveta.se/forskola 
 ) i förskolor 

 Samordnaren mot 
 våld i nära rela�oner. 

 ÅTGÄRD 3.2.9  SYFTE  EXEMPEL  ANSVARIG 

 Omvärldsbevaka och 
 sprida informa�on 

 Få utsa�a a� söka 
 stöd och hjälp samt 

 Genomföra 
 informa�onskampanje 

 Samordnaren mot 
 våld i nära rela�oner 
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 om tvångsäktenskap 
 och hedersrelaterat 
 våld och var man kan 
 söka hjälp och stöd 
 samt vilka rä�gheter 
 som gäller 

 motverka 
 hederskultur genom 
 a� påverka a�tyder 

 r på sociala medier 
 och/eller sä�a upp 
 kampanjer i offentliga 
 utrymmen och 
 byggnader inklusive 
 skolor 
 socialförvaltningens 
 olika enheter, 
 kommunhuset, 
 vårdcentralen, SFI och 
 hyresvärdar 

 och 
 samverkansgruppen i 
 samråd med Origo - 
 Resurscentrum mot 
 hedersrelaterat 
 förtryck 

 ÅTGÄRD 3.2.10  SYFTE  EXEMPEL  ANSVARIG 

 Tillhandahålla 
 utbildningar inom 
 hederskultur �ll 
 personal och 
 yrkesverksamma 
 inom kommunen 

 Förebygga 
 hedersrelaterat 
 förtryck och våld 

 Sprida grundkursen 
 om hedersrelaterat 
 våld och förtryck, 
 webbkursheder.se �ll 
 socialtjänst, förskola - 
 skola m.fl. 

 Samordnaren mot 
 våld i nära rela�oner 
 och 
 samverkansgruppen i 
 samråd med Origo - 
 Resurscentrum mot 
 hedersrelaterat 
 förtryck 

 3.3  Mål  3  -  Främja  samverkan  och  nätverk  inom  våld  i  nära  rela�oner  dels 
 internt i kommunen dels interkommunalt 

 Som  e�  led  i  a�  främja  arbetet  mot  våld  i  nära  rela�oner  använder  sig  socialförvaltningen  av  interna 
 och externa nätverk. 

 Inom  kommunen  finns  en  intern  samverkansgrupp  med  representanter  från  socialförvaltningens 
 olika  enheter.  Sy�et  är  a�  stärka  e�  långsik�gt  arbete  inom  området  och  ha  en  gemensam  pla�orm 
 för  a�  sprida  kunskap  och  aktuell  informa�on.  Samordnaren  ansvarar  för  omvärldsbevakning  och  a� 
 informera  samverkansgruppen  om  aktuell  forskning,  informa�on,  lagändringar  m.m.  Tillsammans  ska 
 samordnaren  mot  våld  i  nära  rela�oner  och  samverkansgruppen  planera  si�  fram�da  arbete  inom 
 ramen  för  a�  stärka  skyddet  för  våldsutsa�a  och  barn  som  upplevt  våld  samt  främja  insatser  för  de 
 som utövat våld i nära rela�oner. 

 Socialförvaltningen  i  Salems  kommun  har  avtal  med  Rela�onvåldscenter  i  Södertälje  kommun.  Där 
 kan  våldsutsa�a  få  stödsamtal,  enskilt  eller  i  grupp,  rådgivning,  stöd  i  kontakt  med  polis,  myndigheter 
 mm.  Barn  och  ungdomar  som  upplevt  våld  kan  få  stöd  via  verksamheten  Nyckeln,  som  är  en  del  av 
 Rela�onsvåldscenter.  Via  Nyckeln  erbjuder  familjebehandlare  stödsamtal  både  enskilt  och  i  grupp. 
 Våldsutövare  kan  erbjudas  behandling  från  Öppenvårdsteamet  eller  från  Manscentrum  i  Stockholm. 
 Vidare  deltar  samordnaren  mot  våld  i  nära  rela�oner  i  samverkansgrupp  med  Länsstyrelsen  och 
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 kommuner  i  Stockholms  län  där  arbete  mot  våld  i  nära  rela�oner  diskuteras.  Samordnaren  är  med  i 
 Samverkansgrupp  Södertälje  där  samverkansfrågor  diskuteras  och  de  deltagande  är  bl  a  polis, 
 åklagare, Södertälje och Nykvarns kommun. 

 Salems  kommun  har  avtal  med  Bro�sofferjouren  för  a�  stärka  skyddet  för  den  som  utsä�s  för  våld  i 
 nära rela�oner. 

 Nedan  följer  organisatoriska  åtgärder  inom  ramen  för  samverkan  i  sy�e  a�  stärka  kommunens 
 kunskap och förutsä�ningar a� motverka våld i nära rela�oner. 

 ÅTGÄRD 3.3.1  SYFTE  EXEMPEL  ANSVARIG 

 Förmedla aktuell 
 informa�on och vid 
 behov �llkalla 
 samverkansmöten 
 inom den interna 
 samverkansgruppen 
 mot våld i nära 
 rela�oner 

 Diskutera ny kunskap 
 och förslag på 
 åtgärder för a� ak�vt 
 arbeta med a� fråga 
 om våld och a� alla 
 medarbetare ska vara 
 trygga med a� 
 hantera de svar man 
 får. 

 Samordnare kan 
 �llsammans med 
 representant från 
 samverkansgruppen 
 informera i 
 arbetsgrupper om 
 våld i nära rela�oner, 
 a� fråga om våld och 
 vilket stöd som finns 
 a� få för våldsutsa�a 
 och våldsutövare 

 Samordnaren mot 
 våld i nära rela�oner 
 och 
 samverkansgruppen. 

 ÅTGÄRD 3.3.2  SYFTE  HUR OFTA  ANSVARIG 

 Delta i 
 Samverkansgrupp 
 Södertälje 

 Utveckla 
 samverkansfrågor och 
 möjligheter a� 
 motverka våld i nära 
 rela�oner 

 2 ggr/år  Samordnaren mot 
 våld i nära rela�oner 

 ÅTGÄRD 3.3.3  SYFTE  HUR OFTA  ANSVARIG 

 Arbetsplatsträff vid 
 Vårdcentralen och 
 Familjecentralen 

 Utbilda personal om 
 våld i nära rela�oner 
 och diskutera hur man 
 kan arbeta med 
 utsa�a personer 

 2 ggr/år  Samordnaren mot 
 våld i nära rela�oner 

 ÅTGÄRD 3.3.4  SYFTE  HUR OFTA  ANSVARIG 
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 Delta i na�onella 
 samverkansforum 
 med Länsstyrelsen 
 och 
 Stockholmskommune 
 rna 

 Utveckla 
 samverkansfrågor och 
 möjligheter a� 
 motverka våld i nära 
 rela�oner 

 3-4 ggr/år  Samordnaren mot 
 våld i nära rela�oner 

 ÅTGÄRD 3.3.5  SYFTE  HUR OFTA  ANSVARIG 

 Delta i Södertörns 
 nätverk för kvinnofrid 

 Utveckla 
 samverkansfrågor och 
 möjligheter a� 
 motverka våld i nära 
 rela�oner 

 2 ggr/år  Samordnaren mot 
 våld i nära rela�oner 
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 4. Uppföljning och kvalitetssäkring 

 För  a�  säkerställa  god  kvalité  och  rik�ghet  gällande  kommunens  arbete  inom  ramen  för  kvinnofrid, 
 våld  i  nära  rela�oner  samt  hedersrelaterat  våld  och  förtryck  ska  kommunen  arbeta  enligt  principerna 
 nedan. 

 KVALITETSSÄKRING 
 4.1 

 SYFTE  HUR OFTA  ANSVARIG 

 Uppföljning och 
 eventuell revidering 
 av denna 
 handlingsplan 

 Göra en 
 omvärldsbevakning 
 inom området och 
 säkerställa a� 
 handlingsplanen är 
 uppdaterad 

 Vartannat år  Samordnaren mot 
 våld i nära rela�oner 
 och 
 samverkansgruppen 

 KVALITETSSÄKRING 
 4.2 

 SYFTE  HUR OFTA  ANSVARIG 

 Föra sta�s�k över 
 antalet 
 barn/kvinnor/män 
 som erbjudits insatser 
 inom våld i nära 
 rela�oner och 
 sammanställa 
 informa�onen 

 Få en nulägesbild 
 inom området och se 
 om kommunens 
 arbete inom våld i 
 nära rela�oner ger 
 önskat resultat 

 1 ggr/år  Verksamhetsområde 
 Myndighetsutövning 

 KVALITETSSÄKRING 
 4.3 

 SYFTE  HUR OFTA  ANSVARIG 

 Ta del av 
 Polismyndighetens 
 sta�s�k över anmälda 
 kvinnofridsbro� och 
 barnfridsbro� i 
 Salems kommun 

 Få en nulägesbild 
 inom området och se 
 om kommunens 
 arbete inom våld i 
 nära rela�oner ger 
 önskat resultat samt 
 uppmärksamma 
 poli�ker 

 1 ggr/år  Samordnaren mot 
 våld i nära rela�oner 

 KVALITETSSÄKRING  SYFTE  HUR OFTA  ANSVARIG 
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 4.4 

 Ta del av 
 brukarenkäterna och 
 sammanställa 
 informa�onen som 
 behandlar våld i nära 
 rela�oner 

 Få en nulägesbild 
 inom området och se 
 om kommunens 
 arbete inom våld i 
 nära rela�oner ger 
 önskat resultat 

 1 ggr/år  Planerings- och 
 utvecklingsenheten 

 KVALITETSSÄKRING 
 4.5 

 SYFTE  HUR OFTA  ANSVARIG 

 Sammanställa 
 sta�s�ken enligt 
 punkt 4.1-4.4 och 
 lägga in i årsbokslutet 

 Underrä�a 
 socialnämnden inom 
 området och se om 
 kommunens arbete 
 inom våld i nära 
 rela�oner ger önskat 
 resultat 

 1 ggr/år  Socialchefen/verksam 
 hetschef inom 
 Myndighetsutövning 
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 Bilaga 1 - Lags��ning och andra styrande dokument 

 Socialtjänstlagens portalparagraf 
 Samhällets socialtjänst skall på demokra�ns och solidaritetens grund främja människors 
 ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, samt ak�va deltagande i 
 samhällslivet. 

 Socialtjänsten skall under hänsynstagande �ll människans ansvar för sin egen och andras 
 sociala situa�on inriktas på a� frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 
 Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderä� och integritet. 

 Socialnämndens ansvar 
 ”  Till socialnämndens uppgi�er hör a� verka för a�  den som utsa�s för bro� och dennes 
 närstående får stöd och hjälp. 

 Socialnämnden ska särskilt beakta a� kvinnor som är eller har varit utsa�a för våld eller 
 andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för a� förändra sin 
 situa�on. 

 Socialnämnden ska också särskilt beakta a� barn som bevi�nat våld eller andra övergrepp 
 av eller mot närstående vuxna är offer för bro� och kan vara i behov av stöd och hjälp.” 
 (  5 kap 11 § SoL,  2007:225). 

 I förarbetena �ll 5 kap. 1 § SoL framgår bland annat a� socialtjänstens insatser ska 
 underlä�a familjens uppgi� a� ge känslomässig trygghet �ll barn. Här framhålls behovet av 
 e� nära samarbete med hemmen. När våld i nära rela�oner uppdagas i en familj bör det 
 således leda �ll massiva stödinsatser för såväl barnet och kvinnan - som o�ast är den 
 våldsutsa�a - samt våldsutövaren för a� skapa förutsä�ningar för barnet a� växa upp under 
 trygga förhållanden. 

 I 3 kap. 3 § SoL framgår a� insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet samt a� 
 kvaliteten i verksamheten systema�skt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. 

 Socialstyrelsen allmänna råd (SOSFS 2009:22) 
 Socialnämnden bör i verksamhet som rör våldsutsa�a kvinnor och barn som bevi�nat våld 
 Säkerställa a� de metoder som används för a� ge stöd och hjälp är u�ormade u�från den 
 bästa �llgängliga kunskapen om behoven hos barn som bevi�nat våld och kvinnor som 
 utsa�s för våld samt om vilka metoder som ger bäst resultat. 

 Nämnden bör vidare i verksamheten beakta både gruppers och enskildas behov av stöd och 
 hjälp, inklusive sådana särskilda behov som kan uppstå på grund av t.ex. ålder, etnicitet, 
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 sexuell läggning, funk�onsnedsä�ning, eller missbruk och beroende. 

 Barnkonven�onen: Ar�kel 19 
 Konven�onsstaterna skall vidta alla lämpliga lags��nings-, administra�va och sociala 
 åtgärder samt åtgärder i utbildningssy�e för a� skydda barnet mot alla former av fysiskt 
 eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel 
 eller utny�jande (även sexuellt utny�jande) medan barnet är i föräldrarnas eller den ena 
 förälderns, vårdnadshavares eller annan persons vård. Sådana skyddsåtgärder bör, på det 
 sä� som kan vara lämpligt, innefa�a effek�va förfaranden för såväl upprä�andet av sociala 
 program som sy�ar �ll a� ge barnet och dem som har hand om barnet nödvändigt stöd som 
 andra former av förebyggande åtgärder. 
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 Bilaga 2 - Våld i nära rela�oner 
 Våld i nära rela�on innebär a� offret utsä�s för fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld eller 
 hot om våld av en person �ll vilken hon har eller har ha� en nära rela�on. Våldet handlar 
 o�a om maktutövning och kontroll, och drabbar framförallt kvinnor men även män i alla 
 samhällsklasser och i alla åldersgrupper. Våld i nära rela�oner kan handla om mäns våld mot 
 kvinnor, men även om våld i samkönade rela�oner och hedersrelaterat våld. 

 Det är vik�gt a� ständigt ha e� säkerhetstänkande kring den som är utsa� för våld och 
 omedelbart verka för a� våldet upphör. Det är också vik�gt med förståelse och medvetenhet 
 kring vad den drabbade varit med om och vilka konsekvenser det får. 

 Våldets olika u�ryck 
 Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, 
 smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person a� göra något mot sin vilja eller a� avstå 
 från a� göra något den vill  (Per Isdal). Våld i nära  rela�oner är o�a e� mönster av 
 handlingar som kan vara allt från sub�la handlingar �ll grova bro�. O�a förekommer en 
 kombina�on av dessa former av våld. 

 Fysiskt våld  – exempelvis slag, knuffar, örfilar,  sparkar, hålla fast, släpa, nypa, skaka, dra i 
 håret, ta stryptag, hota med vapen eller använda vapen. 
 Psykiskt våld  – exempelvis hot, trakasserier, förnedring,  förödmjukelse, trycker ned, 
 utskällningar, a� man vägrar tala med den utsa�a, verbala kränkningar, inlåsning och social 
 isolering, övergivande, svek, kontroll, svartsjuka, stalking, förstöra ägodelar, utpressning. 
 Ekonomiskt våld  – exempelvis stöld av pengar och värdesaker,  förskingring och a� man 
 felak�gt utger sig för a� företräda den utsa�a, kontroll av ekonomin. 
 Sexuellt våld  – exempelvis tvingar någon �ll sexuella  handlingar som inte känns okej för den 
 utsa�a, ovälkommen beröring, sexuella trakasserier, våldtäkt. 
 Latent våld  - en känsla och stämning där hot är dolda  i blickar, kroppsspråk och gester. 
 Våldet är oförutsägbart och kan dyka upp närsomhelst.  Det latenta våldet påminner om 
 �digare våld eller hotar om ny� våld. 
 Försummelse  – riktas o�a mot personer med sjukdom,  funk�onsnedsä�ning och äldre. 
 Exempel är vanvård, a� den utsa�a inte får hjälp a� sköta sin hygien, o�llräcklig föda, 
 felak�g medicinering, a� sakna �llgång �ll telefon. 

 Våldets konsekvenser 
 Våld i nära rela�oner medför stora nega�va konsekvenser för alla inblandade, såväl den 
 våldsutsa�a, som utövaren och barnen i familjen. Mäns våld mot kvinnor är e� av de 
 allvarligaste hoten mot kvinnors trygghet och hälsa, och påverkar o�a kvinnans hela 
 livssitua�on. Kvinnans utsa�het förstärks y�erligare genom a� våldet o�ast sker i det egna 
 hemmet och kan pågå utan a� omgivningen ser vad som sker. 

 Våld i nära rela�oner har o�a e� bestämt mönster. Våldet kommer in i rela�onen successivt 
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 och inleds o�a med a� kvinnans livs- och handlingsutrymme gradvis inskränks av mannen. I 
 rela�oner där våld förekommer skapas o�a en starkt emo�onellt band mellan mannen och 
 kvinnan, en emo�onell bindning som rymmer olika känslor som kärlek, hat, rädsla, 
 medlidande, skuld, hopp, vilja a� förstå mannen, ömsesidigt beroende o.s.v. Rela�onen 
 pendlar mellan våld och värme/närhet. För kvinnans del tenderar våldet a� mer och mer 
 normaliseras. 

 Kvinnor som levt eller lever i rela�oner där våld förekommer/förekommit får o�a symptom 
 liknande pos�rauma�skt stressyndrom. De får o�a mardrömmar, blir överdrivet vaksamma 
 och lä�skrämda, får minnesförlust, sömnsvårigheter o.s.v. I våldets spår förlorar en del 
 kvinnor självförtroendet som förälder. Drabbas kvinnan dessutom av depression finns det en 
 stor risk a� hon inte förmår skapa en trygg rela�on �ll eventuella barn. När våld förekommer 
 i en familj är barnen särskilt utsa�a och deras situa�on måste därför uppmärksammas 
 noggrant. A� barn bevi�nar våld inom familjen är sedan 2021 stra�art. Barnfridsbro� kan 
 ge upp �ll två års fängelse. Grovt barnfridsbro� kan ge upp �ll fyra års fängelse. Våld i nära 
 rela�oner leder o�a �ll allvarliga trauman för såväl kvinnor som barn. 

 Det våld som män drabbas av i nära rela�oner ser likadant ut som det våld kvinnor utsä�s 
 för; det förekommer fysiskt våld, psykiskt våld, sexuellt våld, psykisk våld kopplat �ll barn och 
 ekonomiskt utny�jande. Det som skiljer det psykiska våld som män utsä�s för från det som 
 kvinnor utsä�s för är a� kvinnor i större utsträckning vi�nar om a� de blir utsa�a för hot, 
 medan männen i högre utsträckning utsä�s för trakasserier och kontroll. 

 A� som man utsä�as för våld i en nära rela�on leder o�a �ll skam, och skam leder i sin tur 
 o�a �ll tystnad. Män kan uppleva det som förödmjukande a� inte leva upp �ll samhällets 
 förväntningar på manlighet, vilket gör det svårare a� berä�a om sin situa�on och be om 
 hjälp. Ju mer skam en person utsä�s för, desto mindre vill denne prata om det som uppfa�as 
 som skamligt och tystnaden bidrar �ll a� våldet fortgår. Studier visar a� män o�a är rädda 
 för a� berä�a om a� de utsä�s för våld på grund av oro för omgivningens reak�oner och för 
 a� inte bli trodd. 

 Särskilt utsa�a eller sårbara grupper 
 Regeringen skriver i sin handlingsplan från 2007 a� vissa grupper av kvinnor är särskilt 
 utsa�a när det gäller våld e�ersom omgivningen tenderar a� fokusera mer på andra 
 omständigheter kring dessa kvinnor, t.ex. deras funk�onshinder, utländska bakgrund, 
 missbruk eller ålder, än a� de blivit utsa�a för våld. Regeringen påpekar i sin handlingsplan 
 a� varje våldsutsa� kvinna måste bemötas u�från si� behov av stöd och skydd oavse� vem 
 hon är och vilken bakgrund hon har. 

 Äldre kvinnor som utsä�s för våld är en grupp som o�a osynliggörs och ”glöms bort”. 
 Kvinnorna kan ha utsa�s för våld under e� långt äktenskap och för många äldre kvinnor är 
 det särskilt svårt och skamligt a� skiljas. Många är också ekonomiskt beroende av sina män. 
 Även unga kvinnor är en särskilt sårbar grupp. Det är inte ovanligt med våld och sexualiserat 
 våld mot unga kvinnor t.ex. i en ny rela�on eller under en graviditet. Flickor med osynliga 
 funk�onshinder kan vara extra utsa�a. Kvinnor med utländsk bakgrund är också en sådan 
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 särskilt utsa� grupp. Dessa kvinnor vågar sällan anmäla förövaren av rädsla för a� inte få 
 stanna i landet. Bristande språkkunskaper och avsaknad av släkt och vänner försvårar, liksom 
 a� kvinnan kanske inte känner �ll vilka rä�gheter hon har och dessutom kan vara rädd för 
 myndigheterna. 

 Hedersrelaterat våld och förtryck kan se ut på många olika sä� men utmärkande är a� det är 
 planerat, kollek�vt och a� hederstänkande har en avgörande roll. Förtrycket sker i 
 patriarkala system och handlar �ll största delen om kontroll av flickors och kvinnors 
 sexualitet, där handlingar ses som symboler för släktens heder. Även pojkar och män kan 
 vara utsa�a för hedersrelaterat våld och förtryck. Våldet är sank�onerat av familjen och den 
 närmaste omgivningen, såväl kvinnor som män. 

 HBTQ-personer är en grupp som regeringen pekar ut som en särskilt utsa� grupp. Det är o�a 
 extra svårt för dessa personer a� prata om våld som förekommer i deras rela�oner. De kan 
 vara rädda för a� deras sexuella läggning ska avslöjas, och rädslan för omgivningens 
 oförståelse och nega�va reak�oner gör a� många är beredda a� utstå mycket innan de 
 söker hjälp. 

 Kvinnor med fysiska, psykiska eller intellektuella funk�onsnedsä�ningar är extra sårbara 
 e�ersom de o�a står i en starkare beroendeställning �ll andra och i synnerhet �ll sin partner. 
 Risken finns a� beroende och utsa�het ökar i förhållande �ll hur omfa�ande 
 funk�onsnedsä�ningen är. Funk�onsnedsä�ningen kan också göra a� kvinnorna har 
 prak�ska svårigheter a� beskriva vad de utsa�s för och a� söka hjälp. De kan också riskera 
 a� inte bli trodda på grund av sin funk�onsnedsä�ning. Kvinnor med psykiska 
 funk�onsnedsä�ningar riskerar o�a a� utsä�as för sexuella övergrepp. 

 Bland kvinnor med missbruksproblem har en stor andel blivit utsa�a för våld. Dessa kvinnor 
 har en extra problema�sk situa�on, då de o�a är beroende av mannen u�från si� missbruk. 
 För kvinnor med missbruksproblem är risken a� fokus hamnar mer på missbruket än på 
 våldet. 
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 Bilaga 3 - Insatser och behandling 
 Socialförvaltningen i Salem köper tjänster och samverkar med: 

 Rela�onsvåldscenter i Södertälje 
 Rela�onsvåldcenter erbjuder stöd �ll våldsutsa�a och barn som upplevt våld. 

 Socialjouren i Södertälje 
 Socialjouren ger råd, stöd och hjälp i akuta situa�oner kvällar och helger. Socialjouren 
 prioriterar insatser där barn och ungdomar är inblandade samt ärenden gällande våld i nära 
 rela�oner. 

 Familjerådgivningen i Huddinge 
 Familjerådgivning är en samtalsbehandling som vänder sig �ll vuxna, i första hand par, med 
 rela�onsproblem. Familjerådgivning tar emot såväl heterosexuella som samkönade par. All 
 personal har tystnadsplikt och om ni vill kan ni vara anonyma. 

 Öppenvårdsteamet 
 Öppenvårdsteamets uppgi� är a� genom familjebehandling och samtal bidra �ll a� barn och 
 ungdomarna mår bra i sin familjesitua�on och a� föräldrarna klarar av si� föräldraskap. 
 Öppenvårdsteamet erbjuder behandling �ll våldsutövare. 

 Familjecentralen 
 Familjecentralen är en verksamhet som vänder sig �ll alla blivande föräldrar och 
 småbarnsföräldrar med barn i åldrarna 0-6 år. Familjecentralen är en mötesplats för familjer 
 där man kan knyta kontakter, få informa�on, kunskap, råd och stöd. 

 Ungdomsmo�agningen 
 Ungdomsmo�agningen är öppen för flickor och pojkar i åldern 13 - 23 år. Som ungdom kan 
 du få svar på frågor kring sex, rela�oner, preven�vmedel, känslor osv. Alla besök är gra�s och 
 personalen har tystnadsplikt. 
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 § X KS/2023:90

Val av ombud till Kommuninvests årsstämma

Kommuninvest är en sammanslutning av kommuner och regioner och är kommunsektorns 
största kreditgivare. Kommuner och regioner behöver säker tillgång till kapital för att kunna 
investera i framtiden. Det kan röra sig om bostäder, skolor eller sjukhus. Finansieringen - som 
krävs för att samhället ska fungera  - kommer i många fall från Kommuninvest, som inte har 
något enskilt vinstsyfte. 

Varje år har Kommuninvest en föreningsstämma. I år äger den rum den 30 mars. 
Kommuninvest kräver beslut från kommunen vem som valt ombud och vem som är vald som 
ersättare för ombudet, för att få rösträtt under stämman. Då kommunfullmäktige inte 
sammanträder före stämman godtas ett beslut av kommunstyrelsen som sedan anmäls på 
kommunfullmäktige. 

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen väljer kommunstyrelsens ordförande Rickard Livén som ombud och 
kommunstyrelsens förste vice ordförande Raili Nilsson som ersättare för ombudet till 
Kommuninvests årsstämmor under mandatperioden 2023-2026. 

______________________

Sändlista
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
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