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Kommunstyrelsen

Tid: 2023-04-03, kl. 19:00

Plats: Bergaholm

Ärenden:

1 Anmälningsärenden

2 Delegationsbeslut

3 Södertörnskommunernas utvecklingsprogram 2023-2026 (SUP 2040)

4 Årsredovisning 2022

5 Svar på remiss: Revidering av reglemente för budgetansvar i Salems
kommun

6 Ändring av detaljplan för Kv. Engelsberg m.fl, plan 80-83

7 Höjning av brukningsavgift i VA-taxa

8 Remissvar: Besparingsprogram 2023 för kommunstyrelsen

9 Remissvar: Sammanställning besparingsprogram 2023 för hela
kommunen

10 Teknisk korrigering av budget mellan kommunstyrelsen och teknisk
nämnd 2023 på grund av nya reglementen

11 Teknisk korrigering av nämndsramar avseende medel för
kapitaltjänstkostnader

12 Remissvar: Budgetramar 2024-2026 för kommunstyrelsen

13 Särskilda lönesatsningar

14 Revidering av firmatecknare för Salems kommun

15 Förslag till nya avgifter för Säby sim- och sporthall

16 Anskaffning av integrationsmotor

17 Äskande investerings- och driftmedel för digitalisering av miljö- och
hälsoskyddsärenden

18 Tilldelning av ytterligare medel till projekt K-huset
Sekretess - Handlingarna hämtas i receptionen efter påskriven
sekretessförbindelse
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Kommunstyrelsen

Rickard Livén (M) Elina Peronius
Ordförande Sekreterare

Gruppmöten

Borgerliga gruppen

Måndag 2023-04-03 kl 18.00
Konferensrum Bergaholm

Socialdemokraterna

Måndag 2023-04-03 kl 17.30
Konferensrum Lideby

Kaffe och smörgås serveras från klockan 17.00 i lunchrummet.
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

Nr. 1

 § X KS/2023:20

Anmälningsärenden

Beslut TN 2023-03-16 § 18 Rapport synpunkter och klagomål 2022
Beslut KoF 2023-03-15 § 22 Nationaldagsfirande i Skönviksparken 2023
Beslut BoM 2023-02-07 § 6 Uppföljning av internkontroll för år 2022
Beslut BoM 2023-02-07 § 7 Internkontroll för år 2023
Beslut BoM 2023-02-07 § 4 Revidering av bygg och miljönämndens delegationsordning
KSAU minnesanteckningar 2023-03-20
Nya politiska sekreterare för Socialdemokraterna och Kristdemokraterna

Länk till anmälningsärendena. 

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden.  

______________________

https://drive.google.com/drive/folders/19F3Yd2HrVn0KjULIH-XHLJqSkWgU7zE5
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……………
Ordf. sign. 

……………
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 § X  KS/2023:41

Delegationsbeslut

Lista med beslut med nyanställda tillsvidare januari 2023
Lista med beslut med nyanställda tillsvidare februari 2023
Beslut om tillförordnad kommundirektör 2-5 mars 2023
Beslut om tillförordnade kommundirektörer 17-26 mars 2023
Beslut om tillförordnad HR-chef 20-24 mars
Beslut om val av kommunens representant till Ledar Sörmlandskustens styrelse

Länk till delegationsbesluten. 

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

______________________

https://drive.google.com/drive/folders/1D2bK7jJAa_xdXHZqrIpukRcvlsuD8Ai_
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 § X KS/2023:69 

Södertörnskommunernas utvecklingsprogram 2023-2026 (SUP 
2040)

Södertörnskommunernas samverkan påbörjades 2010. Samverkansavtalet från 2010 
tillsammans med utvecklingsprogrammet är de huvudsakliga styrande dokumenten för 
samverkan. Utvecklingsprogrammet uppdateras i början på varje ny mandatperiod. 
Fokusområdet för detta utvecklingsprogram är infrastrukturfrågor. Salems kommun är 
positiva till inriktningen i det nya utvecklingsprogrammet samt den nya nätverksstrukturen.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från kanslienheten daterad den 3 mars 2023. 

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta Södertörns utvecklingsprogram 2023-2026.

______________________
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Kommunstyrelsen
Alina Ruda
Planerings- och hållbarhetsstrateg

Kommunstyrelsen

Södertörnskommunernas utvecklingsprogram 2023-2026
(SUP 2040)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta Södertörns utvecklingsprogram 2023-2026

Sammanfattning av ärendet
Södertörnskommunernas samverkan påbörjades 2010. Samverkansavtalet från 2010
tillsammans med utvecklingsprogrammet är de huvudsakliga styrande dokumenten för
samverkan. Utvecklingsprogrammet uppdateras i början på varje ny mandatperiod.
Fokusområdet för detta utvecklingsprogram är infrastrukturfrågor. Salems kommun är
positiva till inriktningen i det nya utvecklingsprogrammet samt den nya
nätverksstrukturen.

Ärendet
De åtta kommunerna på Södertörn (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn,
Tyresö, Södertälje och Salem) har en lång tradition av samarbete och
Södertörnskommunernas samverkan påbörjades 2010. Samarbetet sker på både politisk
nivå och bland tjänstepersoner i kommunen. I samverkan hanteras gemensamma
strategiska frågor samt erfarenhetsutbyte. Det samverkansavtal som tecknades 2010
sätter ramarna för samverkan och utöver det är utvecklingsprogrammet det huvudsakliga
styrande dokumentet inom samverkan, utvecklingsprogrammet uppdateras i början av
varje ny mandatperiod.

Södertörns utvecklingsprogram 2023-2026

Utvecklingsprogrammet utgår från visionen för Södertörnssamverkan: Södertörn leder
Sveriges starka och hållbara tillväxt.

Fokusområdet för detta utvecklingsprogram är infrastrukturfrågor och att samverkan
under de kommande åren ska fokusera på att uppnå samsyn och ha en enad röst i
infrastrukturfrågor. Det övergripande målet för infrastruktur är: En tillgänglig och hållbar
infrastruktur bidrar till ett välmående näringsliv, motverkar segregation  och skapar en
gemensam arbetsmarknad på Södertörn. Till detta har två långsiktiga mål tagits fram; ett
inom område klimatomställning och ett inom område tillgänglighet.

Salems kommun tycker det är positivt att infrastrukturfrågor fortsätter vara i fokus för
Södertörnssamverkan då det i dessa frågor är en styrka att kunna samarbeta och lyfta
frågor gemensamt. Till exempel har gemensamt remissvar på  Nationell plan för
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transportinfrastruktur varit mer slagkraftigt än om kommunerna skickat in enskilda svar.

Salems kommun är också positiva till den nya nätverksstrukturen och de två långsiktiga
målen. Det är positivt att klimatfrågan får ett tydligare fokus och att nätverket för
klimatstrateger finns kvar. Kommunen är också positiv till det nya nätverket för strategiska
regionala utvecklingsfrågor (RUFS) då det dels kan bli ett bra forum för erfarenhetsutbyte
för kommunerna vad gäller översiktsplanering men även ett viktigt forum för att bereda
frågor i samband med att revidering av RUFS:en (Regional utvecklingsstrategi för
Stockholmsregionen) pågår.

Finansiering
Södertörnssamverkan finansieras gemensamt av kommunerna inom samverkan. För år
2022 var kostnaden för samordningen knappt 70 tkr för Salems kommun.
Kommunstyrelseförvaltningen har medel avsatta för samverkan.

Mats Bergström
Kommundirektör

Alina Ruda
Planerings- och hållbarhetsstrateg

Bilagor

SUP 2040 Södertörns utvecklingsprogram 2023-2026

Delges

Södertörnskommunerna mejl till: helene.olofsson2@huddinge.se
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Beslutat av: Södertörnskommunernas samarbetskommitté den 12 januari 2023. 
Antaget av: Kommunstyrelserna i de åtta Södertörnskommunerna: Botkyrka, Haninge, 
Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö. 
Dokumentnamn: SUP 2040 – Södertörns utvecklingsprogram, 2023–2026. 
Kontakt: Helene Olofsson, Södertörns kansli, helene.olofsson2@huddinge.se. 
Layout: Detail Produktionsbyrå. 
Processtöd: Governo AB. 

mailto:helene.olofsson2@huddinge.se
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Södertörnskommunernas  
samverkan 
Södertörn bidrar starkt till Stockholmsregionens utveckling och tillväxt. Idag bor 
över en halv miljon människor på Södertörn. Om Södertörn vore ett län skulle det 
vara det fjärde största länet i Sverige.  
 
I den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 finns nio utpekade sammanlänkande 
regionala stadskärnor. Fyra av dessa finns på Södertörn: Flemingsberg, Kungens 
kurva-Skärholmen, Haninge centrum och Södertälje. Utbyggnaden av de regionala 
stadskärnorna stärker möjligheterna till en sammanhållen och hållbar region. Tack 
vare de regionala stadskärnorna kan fler bostäder och arbetsplatser samt ökad 
kommersiell och offentlig service lokaliseras utanför den centrala stadskärnan utan 
att bebyggelsen glesas ut, samtidigt som regionens invånare och besökare får bättre 
tillgänglighet till arbetsplatser, utbildning och service i regionen.  
 
De åtta kommunerna på Södertörn – Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, 
Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö – har en lång tradition av samarbete. 
Södertörnskommunernas samverkan formaliserades år 2010 och sker både på politisk 
nivå och mellan tjänstemän samt inkluderar såväl strategiska gemensamma frågor 
som erfarenhetsutbyte. 
 

Samverkan mellan Södertörnskommunerna ska 
kännetecknas av 

• fokus på den gemensamma nyttan 

• respekt för den demokratiska processen i den enskilda kommunen 

• att gå före – ett gott regionalt ledarskap 

• regional samverkan som handlar om att både ge och få 

• ett ömsesidigt förtroende som ger förmåga att snabbt ställa om vid behov. 
 
Utvecklingsprogrammet ska tydliggöra gemensamma frågor där det finns ett mervärde 
för kommunerna att samverka.  
 

Syftet med samverkan 
Syftet med Södertörnssamverkan är att stärka den kommunala och regionala 
utvecklingen på Södertörn med fokus på gemensam nytta. Genom ett gemensamt 
utvecklingsprogram kan Södertörnskommunernas deltagande även i andra regionala 
samarbeten bli effektivare. 
 
Samverkan bör kännetecknas av frågor som berör flera kommuner och där 
lösningarna till stor del är gemensamma. Det är utmaningar som en enskild kommun 
inte kan lösa själv och där Södertörnskommunerna ofta behöver samarbeta med 
övriga delar av Stockholmsregionen.   
 



  

4 
 

 

Figur 1. Södertörnskommunernas utvecklingsprogram i styrningshierarkin. 
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Vision och mål 

Södertörnssamverkans vision 
Syftet med visionen är att den ska visa på den långsiktiga målsättningen och 
tydliggöra riktningen för Södertörnssamverkan. Visionen utgör ledstjärna för 
innehållet i samverkan. 
 
Visionen för Södertörnssamverkan:

 
 
I visionen är tillväxt vägledande och i fokus. Visionen signalerar en tydlig framåtanda, 
en intention att ligga i absoluta framkant bland Sveriges regionala tillväxtcentrum och 
därmed inte bara visa stark tillväxt i förhållande till Stockholmsregionen. Visionen 
tydliggör även att tillväxten behöver ske på ett hållbart sätt, utifrån samtliga 
hållbarhetsdimensioner – ekonomiska, sociala och ekologiska. 
 
Visionen gäller så länge en ny vision inte antas, samt är en vision för vad samverkan 
syftar till att åstadkomma – det är inte en vision för Södertörnsregionen som helhet.  
 

 

Övergripande mål för fokusområde infrastruktur 
Det övergripande målet för fokusområdet infrastruktur är följande:

 
 
Södertörnskommunerna kan uppnå flera positiva effekter genom att samverka kring 
att utveckla en tillgänglig och hållbar infrastruktur. Några exempel:  

• Tillgång till en fungerade och hållbar infrastruktur är betydelsefullt för 
företagens tillväxtmöjligheter. Detta bland annat genom att transport- och 
logistikkedjor fungerar effektivt. 

• En tillgänglig infrastruktur i kombination med välplanerad byggnation lägger 
grunden för inkluderande stadsdelar och städer där människor trivs och 
känner trygghet. Genom att stärka möjligheterna till goda kommunikationer 
mellan olika delar av regionen kan Södertörnskommunerna också skapa 
tillgång till fler arbetstillfällen och därmed motverka segregationen.  

• En tillgänglig och hållbar infrastruktur är en förutsättning för en gemensam 
arbetsmarknad på Södertörn, vilket främjar såväl tillgång till arbetskraft för 
arbetsgivare som större möjligheter för arbetstagare. 
 

Fokusområde för Södertörnssamverkan: infrastruktur 
Infrastrukturfrågorna är prioriterade i detta utvecklingsprogram.  
Detta innebär att Södertörnssamverkan under de kommande fyra  
åren ska fokusera på att uppnå samsyn och ha en enad röst i 
infrastrukturfrågor.  
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Långsiktiga mål  
För att konkretisera hur Södertörnskommunerna ska uppnå visionen och det 
övergripande målet för fokusområde infrastruktur har Södertörnssamverkan 
formulerat två långsiktiga mål. Dessa mål tar sin utgångspunkt i de prioriterade 
utvecklingsområdena inom infrastruktur under perioden: klimatomställning och 
tillgänglighet. De långsiktiga målen är formulerade så att det går att använda 
indikatorer för att mäta måluppfyllelse vid behov.  
 
De långsiktiga målen förhåller sig till och har tagits fram med beaktande  
av bland annat: 

• Sveriges nationella miljömål och de åtaganden som gjorts i Parisavtalet 

• Trafikverkets nationella mål om ökad tillgänglighet 

• RUFS 2050. 
 
Klimatomställning 

Det långsiktiga målet inom område klimatomställning är: 

 

Målet är ett steg i Södertörnssamverkans intention att ta ledartröjan när det gäller att 
ställa om transportsystemet. Konkret innebär målet ett ökat fokus på 
laddinfrastruktur och främjandet av hållbara transportsätt som kollektivtrafik, gång 
och cykel.  
 
Tillgänglighet 

Det långsiktiga målet inom område tillgänglighet är:

 
 
Genom målet vill Södertörnssamverkan främja Södertörnsregionens tillgänglighet 
oavsett transportslag med fokus på den enskilda individens mobilitet. Individen ska 
få möjlighet att på effektivast möjliga sätt kunna ta sig från punkt A till punkt B. 
Konkret innebär målet att säkerställa att regionen prioriteras i nationella och 
regionala infrastruktursatsningar och att insatser genomförs för att öka 
tillgängligheten i regionen.  
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Om Södertörns  
utvecklingsprogram SUP 2040 
 
Det samarbetsavtal som tecknades mellan kommunerna år 2010 sätter ramarna för 
samverkan. Utöver det är Södertörns utvecklingsprogram det huvudsakliga styrande 
dokumentet inom samverkan. Programmet innehåller visionen för 
Södertörnssamverkan, de strategiska målen för perioden samt en beskrivning av hur 
arbetet ska ske. 

Utvecklingsprogrammet uppdateras i början av varje ny mandatperiod genom att 
samarbetskommittén tar fram ett gemensamt förslag som beslutas i respektive 
kommunstyrelse. Programmet revideras således vart fjärde år. Södertörns 
utvecklingsprogram 2040 (SUP 2040) gäller under perioden 2023–2026. Om 
medlemskommunerna bedömer det nödvändigt eller önskvärt kan programmet 
revideras under perioden. 

Målstruktur, genomförande och uppföljning 
SUP 2040 består av en målstruktur som utgår från en vision, ett övergripande mål för 
fokusområde infrastruktur samt två långsiktiga mål. Varje mål tydliggör vilket värde 
samverkan ska bidra med. Samtliga mål ska bidra till att Södertörnssamverkan 
kommer närmare att uppnå visionen. I möjligaste mån kopplas en 
genomförandeorganisation till respektive mål. Detta för att möjliggöra ett effektivt 
genomförande av utvecklingsplanen. 

Södertörnssamverkan tar årligen fram en budget och en verksamhetsplan som 
tydliggör hur vi under året ska arbeta i riktning mot de mål vi slagit fast i 
utvecklingsprogrammet. I denna kan såväl konkretiseringar av målen (delmål) och 
aktiviteter ingå. 

Efter genomgånget verksamhetsår tar Södertörnssamverkan fram en årsredovisning 
som visar vilka aktiviteter vi genomfört och vilka effekter vi uppnått. 

 

 

Figur 2. Målstruktur för SUP 2040
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Södertörnssamverkans  
organisation 

Södertörnssamverkan är huvudsakligen en genomförandeorganisation. Därför är det 
centralt att organisationen svarar mot de mål och intentioner som finns för 
samverkan. Det som beskrivs nedan är grundorganisationen för 
Södertörnssamverkan.  
 

 

Figur 3. Södertörnssamverkans organisation. 
 

Samarbetskommittén 
I samarbetskommittén ingår respektive kommuns kommunstyrelseordförande. 
Samarbetskommittén är beslutande organ i samverkan och ansvarig för att formulera 
visionen och de strategiska målen. Kommittén träffas minst sex gånger per år och har 
en årlig planeringskonferens. Kommundirektörerna deltar vid kommitténs möten.  

Kommittén ska årligen inom sig utse ordförande och vice ordförande. 

Ledningsgruppen 
Ledningsgruppen bemannas av respektive kommuns kommundirektör, och leds av 
en ordförande som utses inom ledningsgruppen. 

Syftet är dels att förbereda samarbetskommitténs möten, dels att samordna övriga 
samverkansfrågor mellan Södertörnskommunerna. Ledningsgruppen ansvarar också 
för arbetet med att realisera utvecklingsprogrammet.  

Kansliet 
Kansliet bemannas och resurssätts utifrån utvecklingsprogrammet inriktning och 
innehåll samt de uppdrag och aktiviteter som ska genomföras. Kansliet samordnar 
Södertörnssamverkans arbete. Kansliet finansieras gemensamt och leds av en strateg. 
Kommundirektören i Huddinge har arbetsgivaransvar för kansliets personal.  
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Nätverken 
Varje nätverk bemannas av en person per kommun. Nätverken utgör 
Södertörnssamverkans genomförandeorganisation. Nätverken agerar som 
beredningsgrupper till ledningsgruppen. Inriktning och uppdrag styrs av 
utvecklingsprogrammet och konkretiseras i den årliga verksamhetsplanen. 
Kommundirektörerna utser vilka personer som ska ingå i nätverken, och arbetet 
samordnas av kansliet. Nätverken organiseras på följande sätt: 

 

Figur 4. Koppling mellan mål och organisation. 

 
 

Riktlinjer och mer beskrivning av nätverkens syfte, funktion och uppdrag beskrivs i 
dokumentet Direktiv för medverkan i nätverk Södertörnskommunerna.    
 

Specifika uppdrag 
Om ledningsgruppen ser behov av att sätta samman temporära grupperingar i form 
av arbetsgrupper eller korsfunktionella nätverk finns även möjlighet till det. 
Arbetsgruppernas bemanning beslutas av ledningsgruppen. Arbetet samordnas av 
kansliet om inget annat beslutas. 
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Årsredovisning 2022

Av kommunens övergripande mål är åtta uppfyllda och två är delvis uppfyllda. Gällande 
kommunens fyra mål för god ekonomisk hushållning är tre av fyra mål helt uppfyllda, det 
fjärde målet är delvis uppfyllt, den sammanvägda bedömningen är att kommunen har en god 
ekonomisk hushållning.

Årets resultat uppgår till 26,2 miljoner kronor. Resultatet exklusive VA, jämförelsestörande 
poster uppgår till 33,4 miljoner kronor, vilket är 7,8 miljoner kronor bättre än årets budget på 
25,6 miljoner kronor. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 21 mars 2023. 

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner den upprättade årsredovisningen för år 2022.

2. Kommunfullmäktige beslutar att överföra medel enligt följande från 2022 till 2023 
års investeringsbudget: 

a. Kommunstyrelseförvaltningen, 5 773 tkr    
b. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 42 670 tkr
c. Bygg- och miljönämnden, 283 tkr
d. Barn- och utbildningsförvaltningen, 871 tkr
e. Socialförvaltningen, 2 230 tkr   

Totalt 51 827 tkr

3. Kommunfullmäktige godkänner och beslutar att i samband med överföringarna göra 
följande förändringar av specificerade investeringar i samband med överföringar från 
år 2022 till år 2023 (tkr):

a. 3 000 tkr till investeringsprojektet avseende Ishallen från projekt Säby sim- 
och sporthall (enligt beslut KS/2022:387)

b. 2 000 tkr till investeringsprojekt avseende skyddsrum från projekt Säby sim- 
och sporthall (enligt beslut KS/2022:321)

4. Kommunfullmäktige godkänner måluppföljningen i årsredovisningen.

5. Kommunfullmäktige godkänner en utökning av upplåningsramen för 2023 om 35 
miljoner kronor.

______________________
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Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsen

Ordförandeförslag - Årsredovisning 2022

Stabilt resultat med beredskap.

Årets resultat exklusive VA och övriga jämförelsestörande poster var 33,4 miljoner kronor.

Jämfört med budget var utfallet 4,8 miljoner kronor bättre. Därmed kan 2022 läggas till

handlingarna som ytterligare ett av många år med stabil verksamhet och ekonomiskt läge.

Tros ett bra resultat för 2022 ser vi prognoser som visar på ett mer ansträngt ekonomiskt

läge de kommande åren bland annat på grund av den rådande världsekonomin.

Övergripande målen - bra läge men utmaningar finns

För verksamhetsåret 2022 är 8 av 10 mål helt uppfyllda, medan 2 av målen är delvis

uppfyllda. Detta visar på en minskad måluppfyllelse mot föregående år då samtliga mål

var uppfyllda. Det finns inga större förändringar bland de övergripande målen förutom att

ett nytt mål lagts till, Klimatarbete.

Kommunens övergripande mål - Infrastruktur visar gult där indikatorn “säker trafikmiljö”

inte uppnåtts. Åtgärder som kommunen gjort har bland annat varit att förbättra belysning

samt ökat underhållet av vägbeläggning från budgeterade 0,6 mnkr till 3,0 mnkr.

Kommunens övergripande mål - Lärandemiljö visar gult. Upplevelsen av inflytande för

eleverna har sjunkit från 2021 och målvärdet för i år nås därmed inte. För att öka

elevernas delaktighet och inflytande har bland annat ytterligare elevskyddsombud

utbildats samt att skolorna gjort egna satsningar för att åter öka elevernas inflytande.

För 2022 ser vi att kunskapsnivåerna sjunkit, både i årskurs 6 samt årskurs 9. För att

förbättra resultaten har skolan identifierat vissa förbättringsområden, dels att starta upp

en möjlighet för eleverna på högstadiet att få undervisning i ett mindre sammanhang, se

över schemaläggningen för att utnyttja skoldagen mer effektivt samt att skapa utrymme

för extratid där eleverna kan arbeta med uppgifter som de inte hunnit. Det bedöms även

vara effekter av tidigare coronapandemin där vissa elever har halkat efter

kunskapsmässigt då undervisning varit på distans. Dessutom bedöms det finnas ett ökat

stöd till elever med särskilt stöd.
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Vill tydligt markera den beredskap som ligger inbyggd i det ekonomiska arbetet, inga

risker har tagits, arbetet har fokuserats på kärnan i våra åtaganden. Vetskapen att vi har

några år av stora utmaningar framför oss begränsar till ytterligare satsningar.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslutar i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens

tjänsteskrivelse 2023-03-21.

Rickard Livén
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Kommunstyrelseförvaltningen
Siv Jönsson Westerlund
Ekonomichef

Kommunstyrelsen

Årsredovisning för år 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner den upprättade årsredovisningen för år 2022.

2. Kommunfullmäktige beslutar att överföra medel enligt följande från 2022 till
2023 års  investeringsbudget:

a. Kommunstyrelseförvaltningen, 5 773 tkr
b. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen,  42 670 tkr
c. Bygg -och miljönämnden, 283 tkr
d. Barn -och utbildningsförvaltningen, 871 tkr
e. Socialförvaltningen, 2 230 tkr

Totalt 51 827 tkr

3. Kommunfullmäktige godkänner och beslutar att i samband med överföringarna
göra följande förändringar av specificerade investeringar i samband med
överföringar från år 2022 till år 2023 (tkr):

a. 3 000 tkr till investeringsprojektet avseende Ishallen från projekt Säby
sim -och sporthall (enligt beslut KS/2022:387)

b. 2 000 tkr till investeringsprojekt avseende skyddsrum från projekt Säby
sim -och sporthall (enligt beslut KS/2022:321)

4. Kommunfullmäktige godkänner måluppföljningen i årsredovisningen.

5. Kommunfullmäktige godkänner en utökning av upplåningsramen för 2023 om 35
miljoner kronor.

Sammanfattning

Av kommunens övergripande mål är åtta uppfyllda och två är delvis uppfyllda. Gällande
kommunens fyra mål för god ekonomisk hushållning är tre av fyra mål helt uppfyllda, det
fjärde målet är delvis uppfyllt, den sammanvägda bedömningen är att kommunen har en
god ekonomisk hushållning.

Årets resultat uppgår till 26,2 miljoner kronor. Resultatet exklusive VA,
jämförelsestörande poster uppgår till 33,4 miljoner kronor, vilket är 7,8 miljoner kronor
bättre än årets budget på 25,6 miljoner kronor.

De större avvikelserna i förhållande till budget i resultaträkningen är:
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● Verksamhetens nettokostnader exklusive avskrivningar är 16,4 miljoner kronor
högre än budgeterade kostnaderna

● Skatteintäkterna är 31,6 miljoner kronor högre än årets budget och avvikelsen
hänförs till högre preliminära skatteintäkter för år 2022 samt slutavräkningen
avseende år 2021.

● Finansiella intäkterna är 4,9 miljoner kronor högre än budget beroende på att
pensionsportföljens avkastning blev högre än förväntat vid byte av fonder i
portföljen.
De finansiella kostnaderna blev 16,9 miljoner högre än budget beroende på att
förändringen i pensionsportföljens värde sjönk mellan år 2021 och 2022.

Nettoinvesteringarna (inklusive VA -och exploateringar) budgeterades till 329,9 miljoner
kronor och utfallet blev 262,4 miljoner kronor, en avvikelse på 67,5 miljoner kronor. Den
största avvikelsen finns inom miljö- och samhällsbyggnad och beror främst på
förseningar inom exploateringsprojekt (Garnudden cirka 16 mnkr) samt att byggnationen
av K-Huset (16,6 mnkr) och den nya skolan i Fågelsången (8,5 mnkr) är försenade.

Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser blev 34,1 procent år 2022, vilket fortfarande är
bra jämfört med länssnittets senaste kända utfallet som var 33,3 procent (år 2021).

Kommunens övergripande mål

Kommunens övergripande måluppfyllelse har minskat mot föregående år och 2022 är
åtta av de tio målen uppfyllda. Nedan presenteras måluppfyllelsen i korthet, där grönt
står för uppfyllt, gult för delvis eller nästan uppfyllt och rött för inte uppfyllt:
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God ekonomisk hushållning

Av kommunens tio mål är de fyra sista målen av särskild vikt för god ekonomisk
hushållning. Mål 7 för lärande miljö och mål 8 för attraktiv arbetsgivare är
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Mål 9 om konkurrenskraftig skattesats
och mål 10 om stabil ekonomi i balans, är finansiella mål för god ekonomisk hushållning.

Mål 7 för lärande miljö och mål 8 för attraktiv arbetsgivare är verksamhetsmål för god
ekonomisk hushållning, där det ena är helt uppfyllt medan målet för lärande miljö delvis
är uppfyllt. Vid mätningen av lärande miljö finns fortsatta effekter av coronapandemin
där eleverna haft distansundervisning vilket påverkat resultaten negativt, men det finns
även fler orsaker till att resultaten minskat. För att förbättra resultaten har ett flertal
förbättringsområden identifierats och arbete är inlett inom dessa områden.
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Mål 9 om konkurrenskraftig skattesats och mål 10 om stabil ekonomi i balans, är
finansiella mål för god ekonomisk hushållning. De båda målen är helt uppfyllda.

Den sammanvägda bedömningen är att kommunen har en god ekonomisk hushållning
för helåret 2022. Även om målen för lärande miljö och attraktiv arbetsgivare ej är helt
uppfyllda så är kommunens bedömning att utifrån de förbättringsområden som
identifierats och de insatser som därefter genomförs, tillsammans med en långsiktigt god
ekonomi är skäl för bedömningen av att kommunen har en god ekonomisk hushållning.

Balanskravet

Årets balanskravsresultat är positivt och uppgår till 42,2 miljoner kronor (40,4), vilket
därmed lever upp till lagens krav.

Vid avstämning av balanskravet i enlighet med LKBR (lag om kommunal bokföring- och
redovisning) görs följande slutsatser:

● Det finns inte något historiskt underskott att återställa.
● Realisationsvinster på anläggningar 0,1 miljoner kronor räknas bort från resultatet
● Resultatet innehåller orealiserade förluster i värdepapper på 11,7 miljoner kronor

som räknas med.
● I resultatet ingår återföring av orealiserade vinster för 4,4 miljoner kronor som

räknas med.

Balanskravsutredning (mnkr)
Utrymmet för avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR) 2022 är enligt utredningen
14,9 miljoner kronor (resultatutjämningsreserv får göras med högst ett belopp som
motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat
efter balanskravsjusteringar som överstiger 1 procent av summan av skatteintäkter,
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning). Men på grund av att
reserven redan är 80 mnkr, vilket bedöms som tillräckligt, så föreslås ingen ytterligare
avsättning. Istället föreslås att resultatet används till att täcka framtida investeringar eller
amortering av lån om likviditeten tillåter.
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Driftredovisning

Kommunens samlade budgetavvikelse för år 2022 var +4 miljoner kronor. Men det finns
en stor variation på avvikelsen mellan nämnderna. Centrala finansen har haft cirka 19,6
miljoner kronor som en plus-avvikelse. Avvikelserna beror till största delen på högre
intäkter på grund av högre skatteintäkter för slutavräkningen avseende år 2021 och
2022. För nämndernas redovisning, förutom det som finns hos finansförvaltningen, är de
väsentligaste avvikelserna följande:

- Kommunstyrelsens förvaltning har en positiv avvikelse med 1,9 miljoner kronor
som hänförs till posten medel till förfogande.

- Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter exklusive
exploateringar har en negativ avvikelse mot budget om 3 miljoner kronor som
avser högre kostnader för skadegörelse och felanmälan (relaterat till eftersatt
underhåll). Till underskottet har även höga kostnader för snöröjning och
halkbekämpning bidragit.

- Socialförvaltningen har en positiv avvikelse med 6 miljoner kronor som beror
främst på att utbetalningarna av ekonomiskt bistånd är lägre än budgeterat och
att verksamheten fått intäkter från Migrationsverket till följd av återsökta
tomhyror bakåt i tiden.

- Barn- och utbildningsförvaltningen har en negativ avvikelse om 17,4 miljoner
kronor som beror på högre kostnader avseende gymnasieverksamheten och
grundskoleverksamheten inklusive särskolan med anledning av högre volymer
och priser.

Investeringsredovisning

Nettoinvesteringarna budgeterades till 329,3 miljoner kronor och utfallet blev 262,4
miljoner kronor, en avvikelse på 66,9 miljoner kronor.

Den största avvikelsen på 16,6 miljoner kronor avser investeringen i att bygga om
K-huset. Projektet har under år 2022 hanterat bygghandlingar, bygglovshandlingar och
förfrågningsunderlag. Byggnationen är planerad att ske under år 2023.

Av de medel som avsatts för fastighetsstrategin (30 miljoner kronor) har 25, 9 miljoner
använts till Timmermansgården, Skönviksgården, energisparåtgärder samt OVK-åtgärder.

Kostnaderna för investeringarna blev cirka 70 miljoner kronor högre än föregående år,
vilket innebär att investeringstakten har gått upp markant; utförandet mot budget blev
cirka 80 procent.

VA-verksamheten

VA-verksamhetens budget för 2022 visade på ett minusresultat om 1,2 miljoner kronor
och årets resultat för verksamheten blev ett minusresultat om 1,1 miljoner kronor.



TJÄNSTESKRIVELSE

2023-03-21
Dnr KS/2023:3

6 av 6

VA-verksamheten ska mellan åren justera/jämna ut kommunens skuld, som vid ingången
till 2022 låg på 2,3 miljoner kronor. Årets resultat innebär att skulden minskade till 1,2
miljoner kronor och skulden beräknas bli nollställd under år 2023.

Soliditetsutvecklingen

År 2022 försämrades kommunens soliditet marginellt, från förra årets 36 % till 34,1 %.
Minskningen beror bland annat på svagare resultatutveckling samt högre
investeringsvolymer med anledning av en ökande befolkning som skapar ökade behov av
kommunal service som till exempel skola och omsorg. Detta sätter ett kortsiktigt avtryck
på investeringar, självfinansiering och soliditet.

Kommunens soliditet ligger fortfarande marginellt bättre jämfört med Stockholm läns
utfall (senast kända) som var 33,3 % för år 2021. Soliditeten för riket ligger kring 30,7 %
(år 2021), och kommunens soliditet som är markant bättre än rikets kan fortfarande
bedömas som tillfredsställande.

Överföringar avseende  investeringsbudget från år 2022 till 2023 samt
finansiering

Nämnderna har begärt överföringar av investeringsmedel med 51,8 miljoner kronor till
investeringsbudget för år 2023 för att slutföra projekt, se beslutspunkt 2 och 3.

Beloppet i förslag till beslut enligt punkt 2 och 3 uppgår till 51,8 miljoner kronor. Redan
beslutad upplåningsram för år 2023 samt budgeterat resultat och avskrivningar för år
2023 säkerställer inte full finansiering av hela investeringsbudgeten för år 2023 inklusive
överförda investeringsbudget av 51,8 miljoner kronor. Vi hemställer därför om en
utökning av upplåningsramen med 35 miljoner kronor enligt beslutspunkt 5.

Mats Bergström Siv Jönsson Westerlund
Kommundirektör Ekonomichef

Bilagor

1. Årsredovisning 2022
2. Överföringar av investeringar från 2022 till 2023
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

Nr. 5

 § X KS/2023:45 

Svar på remiss: Revidering av reglemente för budgetansvar i 
Salems kommun

Kommunstyrelsens förvaltning har efter översyn av kommunens nuvarande reglemente för 
budgetansvar lämnat förslag till ändrat reglemente. De större förändringarna mot tidigare 
reglemente är att budgetprocessen lagts som bilagor, uppföljningstidpunkterna 
delårsrapport ändras från mars och juli till april och augusti samt en omskrivning av hantering 
av överföring av över- och underskott mellan år. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår ett 
tillägg i riktlinjerna avseende hanteringen av kommunstyrelsens investeringsmedel till 
förfogande. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från kanslienheten daterad 2023-03-20.

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta tjänsteskrivelse daterad 2023-03-20 som sitt svar på 
remiss om revidering av reglemente för budgetansvar i Salems kommun.

______________________
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Kommunstyrelseförvaltningen
Katarina Sjödin
Verksamhetscontroller

Kommunstyrelsen

Svar på remiss: Revidering av reglemente för budgetansvar i
Salems kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta tjänsteskrivelse daterad 2023-03-20 som sitt svar på
remiss om revidering av reglemente för budgetansvar i Salems kommun.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning har efter översyn av kommunens nuvarande reglemente
för budgetansvar lämnat förslag till ändrat reglemente. De större förändringarna mot
tidigare reglemente är att budgetprocessen lagts som bilagor, uppföljningstidpunkterna
delårsrapport ändras från mars och juli till april och augusti samt en omskrivning av
hantering av överföring av över- och underskott mellan år. Kommunstyrelseförvaltningen
föreslår ett tillägg i riktlinjerna avseende hanteringen av kommunstyrelsens
investeringsmedel till förfogande.

Ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning har efter översyn av kommunens nuvarande reglemente
för budgetansvar, som senast ändrades 2010, lämnat förslag till ändrat reglemente.

Kommunstyrelseförvaltningens syn på förslaget till reglemente är att det skapar ett tydligt
regelverk för kommunens budgetansvar. Reglementet reglerar en tydlig rollfördelning för
budgetansvar, definition av drifts- respektive investeringsposter samt visar på
kommunens modell för budgettilldelning och uppföljning, samt dess målprocess.

Kommunstyrelseförvaltningen ser positivt på att flytta uppföljningsperioderna till april
och augusti då det kommer innebära bättre förutsättningar till mer kvalitativa prognoser.
Det är bra att förslaget innehåller regler om att göra en förenklad verksamhets- och
ekonomisk uppföljning vid minst ytterligare två tillfällen under året.

Efter översyn av förslaget till reglemente föreslår kommunstyrelseförvaltningen ett tillägg
i reglementet för att reglera hantering av förändrade investeringsbehov inom ramen för
kommunstyrelsens medel till förfogande.

Förslag till tillägg till nya riktlinjer för hantering av investeringspott

Investeringsprojekt som har fått en beslutad budgetram av kommunfullmäktige, behöver
idag vid större tillkommande kostnader ett nytt budgetbeslut i kommunfullmäktige. Det
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kan upplevas som en omfattande och tidskrävande process som skapar fördröjningar i
arbetet med kommunens investeringar (och teoretiskt kan medföra förseningsviten etc).

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att oförutsedda fördyringar i förhållande till
investeringsbudget  ska kunna hanteras genom kommunstyrelsens medel till förfogande,
om avvikelsen inte är större än maximalt tre miljoner kronor. Därutöver ska
kommunstyrelsen också kunna besluta om nya investeringsbehov upp till maximalt fem
miljoner kronor. Detta genom att en större investeringspost - kommunstyrelsen till
förfogande -  regelmässigt beslutas i budgetprocessen.

Alla övriga förändringar i investeringsbehoven ska även fortsättningsvis hanteras som
ärenden till kommunfullmäktige.

Finansiering

Ingen påverkan.

Mats Bergström
Kommundirektör

Katarina Sjödin
Verksamhetscontroller

Bilagor

Remiss revidering av reglemente för budgetansvar i Salems kommun
Reglemente för budgetansvar i Salems kommun - Remissversion

Delges
Ekonomienheten
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Kommunstyrelsens förvaltning
Siv Jönsson Westerlund
Ekonomichef

Barn- och utbildningsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen

Remiss 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 skickas på remiss till samtliga nämnder.

Remissen innehåller följande större förändringar jämfört med dagens relgemente:

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

- Uppföljningstidpunkterna 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

Förslag till reglemente för budgetansvar i Salems kommun
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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.

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



9(24)

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
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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
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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

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



23(24)

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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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

Nr. 6

 § X KS/2023:122 

Ändring av detaljplan för Kv. Engelsberg m.fl, plan 80-83

Plan- och exploateringsenheten utförde under hösten 2019 en investering av gällande 
detaljplaner inom kommundelarna Rönninge och Uttringe. Vid inventeringen konstaterades 
att detaljplanen för Kv. Engelsberg inte reglerar tillåten bebyggelsetyp för vissa fastigheter. 
Detta innebär att bland annat flerbostadshus kan byggas trots att syftet med planen endast 
är att möjliggöra för friliggande villor. 

Den 14 april 2020 beslutade kommunstyrelsen att ge bygg- och miljönämnden i uppdrag att 
göra en ändring av detaljplanerna för Sjöviken, Kv Engelsberg m.fl. samt Kv. Mossberga och 
Hillsta med syfte att undvika alltför stora enbostadshus eller att flerbostadshus byggs där då 
det inte är syftet med planerna.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från kanslienheten daterad 6 mars 2023.

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att sända planförslaget till ändring av detaljplan för Kv. 
Engelsberg m.fl, plan 80-83 på samråd med standardförfarande. 

______________________
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 Ändring av detaljplan för Kv. Engelsberg m.fl, plan 80-83 

 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att sända planförslaget till ändring av detaljplan för 
Kv. Engelsberg m.fl, plan 80-83  på samråd med standardförfarande. 

 

Ärendet 
Plan- och exploateringsenheten utförde under hösten 2019 en inventering av gällande 
detaljplaner inom kommundelarna Rönninge och Uttringe. Vid inventeringen 
konstaterades att detaljplanen för Kv. Engelsberg inte reglerar tillåten bebyggelsetyp för 
vissa fastigheter. Detta innebär att bland annat flerbostadshus kan byggas trots att syftet 
med planen endast är att möjliggöra för friliggande villor.  

Den 14 april 2020 beslutade kommunstyrelsen att ge bygg- och miljönämnden i uppdrag 
att göra ändring av detaljplanerna för Sjöviken, Kv. Engelsberg m.fl. samt Kv. Mossberga 
och Hillsta med syfte att undvika alltför stora enbostadshus eller att flerbostadshus byggs 
där då det inte är syftet med planerna. 

Inom området finns småhusbebyggelse från olika åldrar. En bebyggelseinventering av 
kulturmiljövärden har under våren 2020 tagits fram. Inventeringen visar på höga 
kulturhistoriska värden för bebyggelse inom området. Planändringen föreslår införande 
av skydds- rivnings- och varsamhetsbestämmelser för utpekad bebyggelse. Den 
förhindrar fällning av skyddsvärda träd, att bygglovsbefriade åtgärder såsom attefallshus 
uppförs på fastigheter med kulturhistoriskt värde, att flerbostadshus byggs, att 
byggnader blir för stora och att privata tomter får en alldeles för hög hårdgöringsgrad. 

Den 7 augusti 2021 inkom bostadsrättsföreningen Björknästet i Rönninge med en 
begäran om planbesked för fastigheterna Björktorp 1 och 10 där fyra bostäder om två 
parhus idag står uppförda. Syftet med begäran var att möjliggöra för styckning av de två 
fastigheterna så att varje bostadsenhet inryms på en egen fastighet och att avveckla 
bostadsrättsföreningen. Kommunstyrelsen beslutade 14 februari 2022 att ge negativt 
planbesked efter avvägning mot kommunens riktlinjer för bedömning av planbesked, 
men att ärendet kan utredas inom pågående planändring för kv. Engelsberg m.fl. där 
Björktorp 1 och 10 ingår. För dessa fastigheter har föreslagits en reglering som möjliggör 
för styckning av fastigheterna utan att utöka möjligheten till mer bebyggelse.  
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Genomförandetid
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Inledning
Uppdraget omfattar en kulturhistorisk värdering 
av bebyggelse inför arbetet med planändring 
av tre detaljplaner i Rönninge. Syftet med plan-
ändringen är bland annat att införa skydds- och 
varsamhetsbestämmelser för kulturhistoriskt 

fram en ny kulturhistorisk värdering av bebyg-

som har gjorts under 1970-talet.

Arbetet omfattar en inventering av totalt 106 

-
ats alls. Kommunen misstänker att en ny kultur-
historisk värdering skulle ge ett annat resultat än 

-

intressant eller ur miljösynpunkt viktig bebyg-

-

Den kulturhistoriska utredningen och värdering-
Plattform för 

Kulturhistorisk värdering och urval. Värderingen 

-

bärande och möjliggör att berättelsen är utläsbar. 
grad 

-
-

Källor 
• 

Stockholms läns museum
• 

salems kommun
• 
• www.isander.se
• Historiska kartor - lantmäteriet
• 
• 



5

-
mun. 

1. 

2.  
plan 80-31

3. 



Att värdera 
kulturmiljö

och urval som ”de möjligheter materiella och 
immateriella företeelser kan ge vad gäller att 
inhämta och förmedla kunskaper om och 
förståelse av olika skeenden och sammanhang 
samt därigenom människors livsvillkor i skilda 
tider, inklusive de förhållanden som råder idag”

1.  

utläsas? 

2. Kulturhistorisk helhet 

kontexten? 

3. Kulturhistorisk relevans 
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• 

• 

• 
teknik

• 

gestaltning
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-

 

 
 

 

-

 

-
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-
klassning av bebyggelse med kulturhistoriskt värde 

bedömningen har en precisering av bedömningskri-
terier tagits fram för varje klassning. 
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Byggnader uppförda före 1930 representerar Rön-
ninges tidiga utbyggnadsfasa och är en bärande del 
av Rönninge samhälles tidiga historia. Vidare utgör 

-

Alla byggnader i Rönninge är en del av Rönninges 

särskilt viktig att bevara eftersom de utgör tydli-

1800-talets slut fram till idag.

till exempel om det är den enda bevarade repre-

en viss utveckling. Denna aspekt kan bidra till att 
göra en särskilt värdefull byggnad omistlig i en 
bebyggd miljö.    

Särskilt värdefull byggnad enligt 8 kap. 13 § 
PBL. 

• Byggnader som motsvarar byggnadsminnes-
-

riskt värde.

Särskilt värdefull byggnad enligt 8 kap. 13 § 
PBL.

• -
ler bedöms ha ett mycket högt kulturhistoriskt 
värde. 

• Byggnaden är betydande för att Rönninges 
historia som stations- eller semesterort. Bygg-
naden ska även i framtiden kunna upplevas och 

• Byggnadens ursprungliga karaktär är bevarad 

och tomt.

Finns bestämmelse om . 

eller särart.

Kulturhistorisk intressant eller miljömässigt 
viktig miljö, 8 kap. 17 § PBL och 2 kap. 6 § PBL. 

•
eller är en representant för Rönninges sam-
hällsutveckling.

•
byggnaden som en äldre byggnad. Där senare 
ändringar har inneburit att byggnadens ur-

utläsa. 

• De byggnader som har miljömässigt värde är 
viktiga för att Rönninges sammantagna karak-
tär och kulturhistoria ska kunna upplevas och 

•
och behöver vid större förändringarna utredas 
vidare. 

• Dessa byggnader har ett kulturhistoriskt värde 
eller är kulturhistoriskt eller miljömässigt 
intressanta. 
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Kultur-
historisk
bakgrund

samhällen längs med stambanan i Stockholms 
-

Uttran samt andra mindre registrerade fastighe-

-

-
-

säga att namnet Rönninge och platsens fortsatta 
-

-
rättigheter 1662. 

År 1860 dras Västra stambanans fram med sin 

vilken drogs igenom Rönninge. År 1888 anlades 

-
marna köpas upp för utbyggnad av ett samhälle. C 

-
de Rönninge Villatomt AB och marken började 

och hantverkare och tomter för mindre jordbruk. 

 ”Egendomen har 
synnerligen frisk och naturskön belägenhet med förtju-

-

”
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-
ten av dessa redan bebyggts. Utbyggnaden började 

Centralvägen och Sandbäcksvägen. Vidare längs 
-

-

egnahemshus. Husen uppfördes av tomtköparna 

detta medförde en stor variation i utformning 
och stil där arkitekturstilar för tiden i jugend och 

stora tomter och bevarad naturmark medförde att 
-

ninge upplevdes som en naturskön och vacker plats 

har Rönninge samhälle växt framför allt med nya 

Bostadsbolaget Salem-Stockholm genom Svenska 
bostäder. 



1212

valde att lämna landsbygden och tog jobb i en av 
stadens industrier. Detta ledde med tiden till stor 

-
jade de högre samhällsklasserna att söka sig utanför 
staden för att skapa sig en bättre levnadsstandard 
och möjlighet till rekreation. Runt om Stockholm 
och de större städerna i Sverige började därför en 
villabebyggelse att växa fram i natursköna lägen 

känsla av att bo i naturen sparades vegetation och 
-

1900 började även  industriernas arbetare och lägre 
-

allvar efter 1909.

industrins arbetare.

Vid sekelskiftet 1900 börjar det att växa fram en 
nationalistisk och romantisk dyrkan för den svens-

-

början uppfördes de stora sommarvillorna i städer-

längre ut. Stora vackra trävillor med snickarglädje 
och glasverandor började att uppföras i vattennära 

boendet i staden kunde erbjuda.

Sommarvillan har varit en företeelse i Sverige se-

-

betonas av ett kubiskt mittparti med en fronton 

1700-talet.

Under 1800-talet karaktäriserades villabyggandet 

villan där mittpartiet betonades med en frontespis 
-

formen var traditionell med en stor sal i mitten 

-

villaarkitektur och blev den vanligaste villatypen 
fram till 1920-talets slut. 

-
land byttes den rektangulära villan delvis ut mot 
den nya cottagevillan. Cottagevillan var svagt 

ställdes mot varandra. Under slutet av 1800-talet 

och amerikansk arkitektur och sommarvillorna blev 

torn gav villorna ett varierat utseende. Även det 
-

-
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DP 1 -
Engelsberg

-
-

-

-

och större byggnader vilka inrymt olika verksam-

-
banan är en del av Rönninge samhälles tidigaste 

med tidstypiska och välbevarade villor i panelar-

i anslutning till stationen. 

-
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•

tomter.

•
-

eller staket. 

• -
gen är grusad. 

•
-

-
ninges ursprungliga karaktär som har präglats av 
en varierad bebyggelse. 

• Villor i panelarkiktetur med företrädande i jugend 
eller nationalromatiska stilideal är vanligt. 

•
oljefärger eller röd slamfärg.

• Sadeltak av olika varianter klädda med tegel eller 

Rönninge station

RÖNNINGE GYMNASIUM
SALARP

RÖNNINGE SKOLA
Sandbäcksvägen

Fiskaruddsvägen

Ce
nt

ra
lv

äg
en



Vid förändring i miljön rekommenderas att anti-
kvarisk sakkunnig medverka i planprocess och vid 

karaktärsdrag.

FÖRSLAG PÅ ÖVERGRIPANDE 
EGENSKAPSBESTÄMMELSER

Bebyggelsens omfattning på fastigheten
Bevarade större tomter som inte styckats, bör delar av 

Markens anordning och vegetation
-

turvärden med ädellövträd och större uppvuxna 
frukkträd som är karaktärsskapande. Dessa kan 

•  
n - 

 

karaktär och annordning kan exempevis en allmän 
 

• 
 

-

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

• 

• -

• Bygglov krävs även för fasadändring avseende färga 
om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsma-

• Bygglov krävs även för en liten tillbyggnad i form av 

 

Exempel på allmänna bestämmelser 
Rivningsföbud
• r/q 

 
Skydd av kulturvärden 
• q -  Exempelvis kan ursprungliga fönster/stomme/

sockel/fasad eller andra ursprungliga byggnadsdetal-

 
Varsamhet 

• k
sin utformning och vara belagda med taktegel eller 

 

• k  - Fönster ska vara utförda i trä i för byggnaden tids-
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• 

• Vägar bör planeras efter terrängen. 

• Bevarade större ursprungliga tomter bör inte 
avstyckas.

• 
-

ring till tomten bakom. 

• Byggnaders ursprungliga arkitektoniska uttryck 
ska bevaras och vara vägledande vid om- och 
tillbyggnader.

• Tillbyggnad av byggnader i panelarkitektur ska 
utföras i samma arkitektoniska utformning och 

-
byggnad ska underordna sig ursprunglig volym. 

• 
fyllning och schaktning.

• 

• Välj fasadmaterial och färgbehandling efter om-
-

miljön. Här är olje- och slamfäger i ljusa och 
mustiga kulörer vanliga. 

• 

-
ulära är vanliga. Bebyggelsen ursprungliga 
fönstersättning ska vara vägledande. 

• Värna komplementbyggnader i form av lusthus 
och uthus. 

• Vid förändring i miljön ska antikvarisk sakkun-
nig medverka i planprocess och vid bygglov vid 

-
miljöns värden och karaktärsdrag. 
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-

-

-

-

-

-
-

vanligt. 
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Byggnaden är ett tydligt uttryck för Rönninge 

med tidstypisk panelarkitektur i direkt anslutning 
till järnvägen. Byggnaden har en mycket välbevarad 

Byggnaden utgör en särskilt värdefull byggnad och 

• -
-

• Utskjutande mittparti med frontespis krönt 

•
ljus nyans. 

•

•
liggande fjällpanel troligen senare tillkommen. 

• Byggnaden ligger i ett exponerande väl synlig 
läge invid järnvägen. 

•

• Byggnadens volym ska fortsatt bevaras tillsam-
mans med karaktärsbärande byggnadsdetaljer. 

• Byggnadens takform ska bevaras och vara be-

•
bevaras. 

•

•

• Undvika nya tillbyggnader mot gaturummet. 

Se vidare allmänna råd vid underhåll s 16-19

Varsamhetsbestämmelse (k)
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Byggnaden är en del av Rönninge samhälles tidiga 
utbyggnadsfas med tidstypiska panelarkitektur med 

tiden. 

Byggnaden utgör en särskilt värdefull byggnad och 

•

•

•

• Sockel troligen av huggen natursten.  

•
kolonner. 

•

• Tomten skärmas av med staket och karaktäris-
tisk grind. 

• -
nel. Spröjsat fönster mot gatan. Träport. 

•

•
tomten med uppvuxna träd och buskar. 

• Värna byggnadens tidstypiska karaktärsdrag. 

• Undvika nya tillbyggnader mot gaturummen. 

Se vidare allmänna råd vid underhåll s 16-19

Varsamhetsbestämmelse (k)
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Hagavägen 17

Rönninge. - Byggnaden utgör en särskilt värdefull 
-

1900-talets stadsbyggnad. 

Byggnadernas placering med bebyggelsen placerad 

1.

2

•
-

raktär med uppvuxna fruktträd. 

•

• -

• -

• -
terluckor. 

•

•

•

• -

•

värnas. 

Se vidare allmänna råd vid underhåll s 16-19

Varsamhetsbestämmelse (k)
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Rönninge skolväg 1

Välbevarad volym som tydligt kan berätta om den 
tidiga modernismens butiksarkitektur. Byggna-
den behöver inför framtida förändringar utredas 
vidare. Byggnaden var under 1900-talets mitt en 

stilbildande efter 1930-talet. Byggnaden har ge-

Trotts att byggnadens kulturhistoriska värde till 

som butik och därmed samlingspunkt samt sitt läge 
invid korsningen utgöra en miljö av kulturhisto-
riskt intresse och är miljöskapande i stadsrummet.

•

•
fortfarande delvis har karaktär av affärslokal. 

•

•

•
takform värnas. 

Se vidare allmänna råd vid underhåll s 16-19

Varsamhemsbestämmelse (k)
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Engelsbergsvägen 85

Byggnaden är en del av Rönninge samhälles tidigas-

panelarkitektur. Byggnaden är mycket välbevarad 

Byggnaden utgör en särskilt värdefull byggnad och 

• -

• -

•

•
-

•

•
-

• Tomten skärmas av med häck. 

• Byggnadens välbevarade volym ska bevarad. 

•
i röd slamfärg med markerat bjälklag. 

• Undvika nya tillbyggnader mot gaturummet. 

•

• -
ning. 

•

Se vidare allmänna råd vid underhåll s 16-19

Varsamhetsbestämmelse (k)
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Centralvägen 1

Byggnaden har en särställning i Rönninge som en 
av de äldre bevarade samlingslokalerna. Byggna-

ursprung. 

Byggnaden utgör en särskilt värdefull byggnad och 

•
gatan. 

•
1920-tal med en viss asymmetrisk form.

•
ljusa oljefärger.  

•

•

•
med tegelpannor. Stentrappa i granit upp till 

•

• Dominerande i stadsrummet kring Rönninge 
station. 

• Byggnaden ska bevaras där byggnadens ur-
sprungliga byggnadsdetaljer särskilt ska beak-
tas.

•

•
fram för byggnaden. 

Se vidare allmänna råd vid underhåll s 16-19

Varsamhetsbestämmelse (k)
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Centralvägen 2

Byggnaden är en del av Rönninge samhälles tidigas-

panelarkitektur. 

Byggnaden utgör en särskilt värdefull byggnad och 

•
vindskivor.

•

anpassat utskjutande mittparti med större glas-

•
-

•

• Huggen naturstenssockel.  

•

• Tomten skärmas av med staket. 

• Dominerande byggnad i stadsrummet kring 
stationen. 

• Byggnadens volym och bärande karaktärsdrag 
ska värnas. 

•

•

•

stökig. 

Se vidare allmänna råd vid underhåll s 16-19

Varsamhetsbestämmelse (k)
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Byggnaden är en del av Rönninge samhälles tidigas-

-

•
-

raktär med uppvuxna fruktträd. 

•
där tomten mot gatan skärmas av med häck. 

• -
listpanel och sadeltak.  

•
undvik avstyckningar. 

•
träfasad och sadeltak. 

Se vidare allmänna råd vid underhåll s 16-19

Varsamhemsbestämmelse (k)
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Byggnaden är en del av Rönninge samhälles tidigas-

Byggnaden utgör en särskilt värdefull byggnad och 

• -
de tomt. 

•

• -

nyans. 

• -

•
grön)

•
träpanel med glaspartier. 

• Sockel av tucktad natursten. 

•
sockel. 

• Byggnadens ursprungliga volym ska bevaras.

•

• -

•

•

Se vidare allmänna råd vid underhåll s 16-19

Varsamhetsbestämmelse (k)
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Centralvägen 3 D

Byggnaden är en del av Rönninge samhälles tidigas-

Byggnaden utgör en särskilt värdefull byggnad och 

• -
de tomt. 

•

•

•

• Sadeltak belagt med taktegel.

• Tidigare forntespis har förlängts med ett ut-
skjutande mittparti i för byggnaden väl anpas-
sad stil. 

• Sockel av tuktad natursten. 

• Byggnadens ursprungliga volym ska bevaras. 

•

•

•

•

• Den tuktade naturstenssockeln ska bevaras och 
ej övertäckas. 

Se vidare allmänna råd vid underhåll s 16-19

Varsamhetsbestämmelse (k)





Centralvägen 8B

Byggnaden är en del av Rönninge samhälles tidigas-

välbevarad.  

Byggnaden utgör en särskilt värdefull byggnad och 

•

-
bilden.  

•

•

•
avvikande ljusare färgsättning. 

•

trä i samma färgsättning.

•

•

• Sockel av tuktad natursten. 

• -

Sadeltak.

• Byggnadens ursprungliga volym ska bevaras.

•

•
nyans.   

• Ursprungliga byggnadsdetaljer ska särskilt 
värnas.

•

•

• -

•

och schaktning. 

Se vidare allmänna råd vid underhåll s 16-19

Varsamhetsbestämmelse (k)





 8
Centralvägen 8

-
den som helhet karaktäriseras av en traditionell ut-

stor omfattning uppvuxna äldre träd och buskar. 
Hela miljön är starkt karaktärsskapande. 

-
-

historiskt värde och är miljöskapande.

•
-

raktär med uppvuxna fruktträd. 

•
där tomten mot gatan skärmas av med häck. 

• -
listpanel och sadeltak.  

•
undvik avstyckningar. 

•
träfasad och sadeltak. 

Se vidare allmänna råd vid underhåll s 16-19

Varsamhemsbestämmelse (k)





Centralvägen 9

Byggnaden är en del av Rönninge samhälles tidigas-

panelarkitektur. 

Byggnaden utgör en särskilt värdefull byggnad och 

•

• -

•

•

•

•
-

• Tomten skärmas av med häck mot gatan.

• Byggnadens ursprungliga volym ska bevaras.

•

•
taktegel. 

•
byggnaden redan är förstorad volymmässigt. 

•

och schaktning. 

Se vidare allmänna råd vid underhåll s 16-19

Varsamhetsbestämmelse (k)





Byggnaden är en del av Rönninge samhälles tidi-

•

grönska och fruktträd. 

•

och sadeltak. 

• Sockel av tuktad natursten. 

• -
-

• Byggnadens ursprungliga volym ska värnas. 

•
karaktären med uppvuxna äldre fruktträd ska 
värnas. 

•

och schaktning. 

• Byggnadens kulturhistoriska värde kan stärkas 
genom att byggnadens ursprungliga karaktärs-
drag plockas fram vid framtida renovering.

Se vidare allmänna råd vid underhåll s 16-19

Varsamhemsbestämmelse (k)
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Byggnaden är en del av Rönninge samhälles 

ett tydligt uttryck för egnahemsbebyggelsen som 
växte fram.  

Byggnaden utgör en särskilt värdefull byggnad 

• -
tomt.

• Brutet sadeltak

•
snickerier. 

• Sockelns är putsad. 

• Grusad infart. 

• Byggnadens volym ska fortsatt värnas tillsam-
mans med karaktärsbärande byggnadsdetaljer 

• Vid renovering ska byggnadens ursprungliga 
-

dande. 

•

och schaktning. 

Se vidare allmänna råd vid underhåll s 16-19

Varsamhetsbestämmelse (k)
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Byggnaden är en del av Rönninge samhälles tidigas-

volym.  

Byggnaden utgör en särskilt värdefull byggnad och 

• Byggnadens har en tydlig äldre karaktär som 

Byggnaden har stilrestaurerats och den ur-
sprungliga karaktären delvis ändrats. 

• -

• -

•

•
grön kulör. 

•

•

fruktträd och lövträd. 

• Byggnadens ursprungliga volym ska bevaras 
och fortsatt vara läsbar.

•

•
taktegel. 

•
byggnaden redan är förstorad volymmässigt. 

•

och schaktning. 

Se vidare allmänna råd vid underhåll s 16-19

Varsamhetsbestämmelse (k)
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Byggnaden är en del av Rönninge samhälles tidiga 
utbyggnadsfas med tidstypiska panelarkitektur 
med nationalromatiska drag. Byggnaden har en 
välbevarad volym och materialverkan. Där senare 

karaktär.

Byggnaden utgör en särskilt värdefull byggnad och 

•

uppvuxna träd och buskar. 

•

• -
-

ning).

•

• Gatufasaden har en kraftigt markerad tvärställd 
gavel och takkupor i takfall. 

•
taktegel). 

• Byggnadens volym ska fortsatt bevaras tillsam-
mans med karaktärsbärande byggnadsdetaljer 

-
formning. 

• -

•

och schaktning. 

Se vidare allmänna råd vid underhåll s 16-19

Varsamhetsbestämmelse (k)
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Byggnaden är en del av Rönninge samhälles tidi-
gare utbyggnadsfas och är ett tydligt uttryck för 
egnahemsrörelsen och utbyggnaden med arbetar-
bostäder i Rönninge vid tiden kring första delen 
av 1900-talet. 

Byggnaden utgör en särskilt värdefull byggnad 

•
-

•

•
med eternitplattor. 

•

•

•

•

• Takets form och takmaterial med tegelpannor 
ska bevaras. 

• Byggnadens kulturhistoriska värde kan stärkas 
-

ställa till förslagsvis liggande slät panel. 

•

och schaktning. 

Se vidare allmänna råd vid underhåll s 16-19

Varsamhetsbestämmelse (k)
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Byggnaden är en del av Rönninge samhälles tidigas-

panelarkitektur. 

Byggnaden utgör en särskilt värdefull byggnad och 

•
-

-
rar rummet. 

• Tomten präglas av grönska och olika avstatser 
samt ett lusthus som är karaktärsskapande och 

• Byggnaden har en tydlig huvudform med min-
dre volymer som bidrar till byggnadens karak-

•
där byggnadens karaktär är välbevarad. 

•

•

•

•
trä.

• -

• Byggnadens volym ska bevaras tillsammans 
med karaktärsskapade fasaddetaljer.

•
enligt ursprungligt utförande med överdelen 

•
bevaras. 

• Byggnadens kulturhistoriska värde kan stärkas 
genom att vid framtida fasadrenovering ta fram 
en med tidstypisk färgsättning. 

•

Se vidare allmänna råd vid underhåll s 16-19

Varsamhetsbestämmelse (k)



59



Byggnaden är en del av Rönninge samhälles 

tidstypiska panelarkitektur. 

Byggnaden utgör en särskilt värdefull byggnad 

•

uppvuxna träd och buskar. Grusad uppfart. 

•

• -

•

•
utskjutande parti med balkong. 

• Brutet sadeltak täckt med taktegel. 

• Uthus. 

• Byggnadens volym ska bevaras.

•

•

•

•

• Ursprunglig uthus ska bevaras

•

och schaktning. 

Se vidare allmänna råd vid underhåll s 16-19

Varsamhetsbestämmelse (k)





Byggnaden är en del av Rönninge samhälles 

är en tydlig repreentant för egnhemsbebyggelsen. 
Byggnaden har en välbevarad byggnadsvolym och  
större bevarad tomt.

-

•

•

• -
gande träpanel. 

•

•

• Bevarad tomtstorlek med byggnaden placerad 

•
bevaras tillsammans med karaktärsbärande 

-

•
gaturummet. 

•

•

och schaktning. 

Se vidare allmänna råd vid underhåll s 16-19

Varsamhemsbestämmelse (k)





DP 2 -
Mosseberga 
& Hilsta

-

dagen med företrädesvis tallskog. Bebyggelsen 

terrängen. 

-

-

är tillkommen under 1900-talets olika decennier 
fram till idag. Den äldre bebyggelsen är företrä-
desvis lokaliserad till Hemtorpsvägen och Rön-

stora tomterna och den organiska placeringen av 
bebyggelsen. 

Rönninge samhälles tidigaste utbyggnadsfaser 
-

utläsa 1900-talets bebyggelseutveckling i Rön-

i byggnaders utformning som i gatustruktur och 

tidigare agrara historia.

-



• -

•
med berg i dagen med uppvuxna fruktträd 
och buskar.

•
vanligen är grusad. 

• Villor i panelarkiktetur med företrädande i 
-
-

RÖNNINGE SKOLA

ROSSTORP

Järnvägen

Hemtorpsvägen

R
önninge skolväg



Vid förändring i miljön rekommenderas att anti-
kvarisk sakkunnig medverka i planprocess och vid 

karaktärsdrag.

FÖRSLAG PÅ ÖVERGRIPANDE 
EGENSKAPSBESTÄMMELSER

Bebyggelsens omfattning på fastigheten
Bevarade större tomter som inte styckats, bör delar av 

Markens anordning och vegetation
-

turvärden med ädellövträd och större uppvuxna 
frukkträd som är karaktärsskapande. Dessa kan 

•  
n - 

 

karaktär och annordning kan exempevis en allmän 
 

• 
 

-

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

• 

• -

• Bygglov krävs även för fasadändring avseende färga 
om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsma-

• Bygglov krävs även för en liten tillbyggnad i form av 

 

Exempel på allmänna bestämmelser 
Rivningsföbud
• r/q 

 
Skydd av kulturvärden 
• q -  Exempelvis kan ursprungliga fönster/stomme/

sockel/fasad eller andra ursprungliga byggnadsde-

 
Varsamhet 

• k
sin utformning och vara belagda med taktegel eller 

 

• k  - Fönster ska vara utförda i trä i för byggnaden 



• 

• Vägar bör planeras efter terrängen. 

• Bevarade större ursprungliga tomter bör inte 
avstyckas.

• 
-

ring till tomten bakom. 

• Byggnaders ursprungliga arkitektoniska uttryck 
ska bevaras och vara vägledande vid om- och 
tillbyggnader.

• Tillbyggnad av byggnader i panelarkitektur ska 
utföras i samma arkitektoniska utformning och 

-
byggnad ska underordna sig ursprunglig volym. 

• 
fyllning och schaktning.

• 

• Välj fasadmaterial och färgbehandling efter om-
-

miljön. Här är olje- och slamfäger i ljusa och 
mustiga kulörer vanliga. 

• 

-
ulära är vanliga. Bebyggelsen ursprungliga 
fönstersättning ska vara vägledande. 

• Värna komplementbyggnader i form av lusthus 
och uthus. 

• Vid förändring i miljön ska antikvarisk sakkun-
nig medverka i planprocess och vid bygglov vid 

-
miljöns värden och karaktärsdrag. 



-

-

-

-

-

-

lertegel är vanligt. 



1. -

2.

3. -

1910-talet

5.

1

5

Illustrationer Moa Andersson WSP
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72

Byggnaden är ett tydligt uttryck för Rönninge 
samhälles tidiga utbyggnadsfas med tidstypiska 
panelarkitektur i nära anslutning till Rönninge 
station. Byggnaden har tillhört tidigare Rönninge 

värde som tidigare samlingsbyggnad. Byggnadens 
ursprungliga karaktär är mycket välbevarad.

Byggnaden utgör en särskilt värdefull byggnad och 

•
sluttande tomt invid Västra stambanan. Domi-
nerande i landskapsrummet kring järnvägen. 

• -
passad med källare.

•

•

nyans. 

•
till vänster.

•
spjälräcke under sadeltak täckt med taktegel. 

• -

• -

• Byggnaden har en tydlig karaktär av en sam-

• Byggnadens karaktäristiska form som sam-
lingslokal ska fortsatt bevaras tillsammans med 
karaktärsbärande byggnadsdetaljer. 

• Tillbyggnader bör undvikas.

• Byggnadens takform ska bevaras och vara 

takfönster ska undvikas.

•
bevaras. 

•

•

och schaktning. 

Se vidare allmänna råd vid underhåll s 66-69

Varsamhetsbestämmelse (k)
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Byggnaderna är ett tydligt uttryck för Rönninge 
samhälles utbyggnadsfaser under 1900-talets första 

uppförd 1927 och nr 3 uppförd 1937. Hemtorp är ett 

Byggnaden utgör en särskilt värdefull byggnad och 
1

2

3

• -

•
i röd färg med spetsigt tak och brant takfall. 

-

-
tivfönster i tillbyggnad.)

•
i röd slamfärg. Volymen utgörs av en länga i 

utförd i huggen sten. 

•

-
ras av fyra kolonner utförda i trä som bär upp 

treluftsfönster.

• Byggnad nr 2 och byggnad nr 3 med bevarade 
volymer bör inte byggas till.

•  Samtliga tre byggnaders karaktärsbärande 
byggnadsdetaljer bör bevaras.

• Byggnadernas takform ska bevaras och nya 
takkupor eller takfönster bör undvikas.

•
bevaras. 

• -

•

och schaktning. 

Se vidare allmänna råd vid underhåll s 66-69

Varsamhetsbestämmelse (k)
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Byggnaden är uttryck för Rönninge samhälles 
tidiga utbyggnadsfas med tidstypiska 
panelarkitektur. Byggnaden har delvis sin 

karaktären i stor omfattning. 

-

• -

•

• -
mer

•

• Sockel i huggen natursten

•
-

•

•

Takkupor.

• -

• Sockeln bör inte putsas

• Byggnadens takform bör bevaras

•

•

och schaktning. 

Se vidare allmänna råd vid underhåll s 66-69

Varsamhemsbestämmelse (k)
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Byggnaden är ett tydligt uttryck för Rönninge sam-
hälles tidiga utbyggnadsfas med tidstypiska pane-
larkitektur. Byggnadens fasad byttes under 1900-ta-

till en mer tidstypisk fasad. Byggnadens huvudsakli-
ga ursprungliga karaktär är bevarad.

Byggnaden utgör en särskilt värdefull byggnad och 

•

•

•

• -

•

• -
fönster i färgat glas.

•

•

•

•
tillsammans med karaktärsbärande byggnads-
detaljer.

• Tillbyggnader och utskjutande byggnadspartier 
ska undvikas mot gatan.

• Byggnadens takform ska bevaras.

•
Särskilt de blyinfattade källarfönstren.

•
-

färg eller ljus oljefärger. 

•

och schaktning. 

Se vidare allmänna råd vid underhåll s 66-69

Varsamhetsbestämmelse (k)
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Byggnaden är ett tydligt uttryck för Rönninge 
samhälles tidiga utbyggnadsfas med tidstypiska 
panelarkitektur. Byggnaden är ändrad genom 
tillbyggnad och fönsterbyten vilket innebär att dess 
ursprungliga karaktär endast delvis är bevarad. 

•

• -

•

•
lister och foder. 

• -
tivfönster)

• Sadeltak brutet med brant takvinkel.

•

• Byggnadens huvudsakliga volym ska fortsatt 

• Byggnadens takform med brant takfall bör 
bevaras

•

•

och schaktning. 

Se vidare allmänna råd vid underhåll s 66-69

Varsamhemsbestämmelse (k)
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Byggnaden är ett tydligt uttryck för Rönninge sam-
hälles tidiga utbyggnadsfas med tidstypiska pane-
larkitektur. Byggnadens huvudsakliga ursprungliga 
karaktär är bevarad.

Byggnaden utgör en särskilt värdefull byggnad och 

• -

• Huggen stensockel.

•

•
med balkong

•

•

•

• -

• Byggnadens ursprungliga volym ska bevaras 
tillsammans med karaktärsbärande byggnads-
detaljer.

• Tillbyggnader och utskjutande byggnadspartier 
ska undvikas mot gatan.

• Byggnadens takform ska bevaras.

•

•

ljus kulör. 

•

och schaktning. 

Se vidare allmänna råd vid underhåll s 66-69

Varsamhetsbestämmelse (k)
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Byggnaden är ett uttryck för Rönninge samhälles 
tidiga utbyggnadsfas med tidstypiska panelarkitek-
tur. Byggnaden är kraftigt tillbyggd under 1960-ta-

byggnaden har därför delvis sen ursprungliga 
karaktär bevarad.

•

•

• Den ursprungliga byggnadsvolymen är place-

tillbyggnad är utförd i vinkel.

•

•

• -

•

• Sadeltak med större takkupa

• Byggnadens äldre huvudvolym ska fortsatt vara 
tydligt urskiljbar

• Byggnaden bör inte byggas till mot gatan

• Byggnadens takform bör bevaras

•

med vita snickerier. 

•

och schaktning. 

Se vidare allmänna råd vid underhåll s 66-69

Varsamhemsbestämmelse (k)
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Byggnaden är en del av Rönninge samhälles utbygg-
nad under 1920- och 30-talet. Byggnaden är med sin 
tydlig modernism och klassiska drag typisk och en 

Byggnaden är nyligen kraftigt tillbyggd och reno-
verad vilket innebär att dess ursprungliga karaktär 
endast delvis är bevarad.

•

•
-

men lanternin

• Den ursprungliga byggnadsvolymen är under 
2000-talet tillbyggd och förlängd

•

•

• Byggnadens äldre fönster bör bevaras

• Byggnadens takform med valmat tak bör beva-

till tegel.

• -
terial i ljus puts. 

•

och schaktning. 

Se vidare allmänna råd vid underhåll s 66-69

Varsamhemsbestämmelse (k)
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Bergtuna 2

Byggnaden är en del av Rönninge samhälles 
utbyggnadsfas i efterkrigstiden och representerar 
tidens kvalitativa bostadbyggande med arkitektri-
tade villor. Den stora omsorgen om volymverkan 

och ansluter till Rönninges byggnadstradition.

Byggnaden utgör en särskilt värdefull byggnad 

•
-

dan och integrerat garage.

•

• Bevarad volym utan tillbyggnader

• -
beten i takfot av koppar. 

• Garageport i teak eller betsad ek

•

•

•

•

• Byggnadens ursprungliga fönster och gara-
geport bör bevaras

• Byggnadens takform med platt tak ska bevaras.

• Takfot i koppar ska bevaras

•

•
undvikas

Varsamhetsbestämmelse (k)
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FLATEN



9292

1

2



9393



-

utgör byggnader troligen uppförda före 1930.  

-
riskt värde och miljön utgör med mycket stor san-
nolikhet en särskilt värdefull bebyggelsemiljö där 

byggnader. 

delarna av Rönninge. 

1.

och bebyggelse

•
stora del är okänd skulle en förenklad kultur-
miljöutredning behöva tas fram för fastigheten 
och kringliggande ängsmark. 
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1.



Herrängsparken utgör en parkmiljö som läses 

anlagda parken tillsammans med intilliggande 

öppne gräsyta läses tydlig samman med den äldre 

•
anlagd damm med organisk karaktär. 

•

•
funktion som parkmiljö.

•
kunna ha potential för odlingslotter.  

Varsamhetsbestämmelse (k)
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WSP Sverige AB  
 

Styrelsens säte: Stockholm
 



2023-03-06
Dnr PEX/2020:10

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

REMISSLISTA

Ändring av detaljplan för Kv. Engelsberg m.fl, plan nr 80-83

Samrådsförslaget är upprättat av plan- och exploateringsenheten i mars 2023 och behandlas
med standardförfarande enligt PBL (SFS 2010:900) 5 kap 7§, i dess lydelse fr o m den 2 januari
2015.

Remisstiden ska pågå från 4 april t o m 25 april 2023

REMISSINSTANSER

Kommunen:

[x]  Tekniska nämnden [x]  Kultur- och fritidsnämnden

[x]  Socialnämnden [x]  Barn- och utbildningsnämnden

[x]  Kommunstyrelsens stabs [x]  Kommunala pensionärsrådet

för kännedom [x]  Rådet för funktionshinderfrågor

[X]  Bygg-och miljönämnden

Verk

[ ]  Trafikverket, (Region Stockholm, 172 90 Sundbyberg) trafikverket@trafikverket.se

Myndigheter

[x]  Länsstyrelsen, (enheten för planfrågor, Box 22067, 104 22 Stockholm) stockholm@lansstyrelsen.se

[x]  Lantmäteriet, E-post: registrator@lm.se (Box 47000, 117 94 Stockholm)

[ ]  Region Stockholm, (Registratorsexpeditionen, Box 22550, 104 22 Stockholm) regionstockholm@sll.se

[  ]  Trafikförvaltningen, Region Stockholm, (Trafikförvaltningen, Registraturen, 105 73 Stockholm),

registrator.tf@sll.se

Kommunalförbund

[x]  Södertörns Brandförsvarsförbund, (Mogårdsvägen 2, 143 43 Vårby) brandforsvaret@sbff.se



2023-03-06
Dnr PEX/2020:10

Kommunala bolag

[ ]  Stockholm Vatten AB, 106 36 Stockholm

[ ]  SRV återvinning AB, (Box 1173, 141 24 Huddinge) diarie@srvatervinning.se

[ ]  SYVAB, (Himmerfjärdsverket, 147 92 Grödinge) info@syvab.se

[ ]  Södertörns Fjärrvärme AB, energiplanering@sfab.se (Box 3073, 145 03 Norsborg)

Övriga:

[  ]  Akelius lägenheter AB, (Box 104, 182 12 Danderyd) anders.rotevall@akelius.se

[ ]  Botkyrka kommun, medborgarcenter@botkyrka.se

[x]  Friluftsfrämjandet Salems lokalavd. ℅ Anna Ridderstad Wollberg, Gunnebovägen 2, 144 64

Rönninge

[  ]  FTI, (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, Box 17033, 104 62 Stockholm) se@ftiab.se

[  ]  Företagarna Botkyrka-Salem, Anders Eriksson, Hans Stahles väg 7, 147 41 Tumba

[x]  Förvaltningschef för kännedom

[  ]  Hyresgästföreningen i Storstockholm, Botkyrka-Salemavd. c/o Peter Lönnholm, Fredriksbergsvägen

11, 144 31 Rönninge, petboy1948@gmail.com

[x]  Kommunstyrelsens ordförande

[x]  Naturskyddsföreningen i Botkyrka-Salem, c/o Harald W Thorburn, Strandvägen 12, 147 63  Uttran,

styrelsen@gaerdsmygen.se

[  ]  Postnord, utdelningsforbattringar@postnord.com

[ ]  Vattenfall Eldistribution AB, E-post: Registratur.eldistribution@vattenfall.com (Vattenfall

Eldistribution AB, RU2560, 169 92 Stockholm)

[  ]  Salemföretagarna, Box 2022, 144 02 Rönninge

[  ]  Salems församling, (Emanuel Birkes väg 1, 144 30 Rönninge) salems.forsamling@svenskakyrkan.se

och carin.traumer@svenskakyrkan.se
[x]  Salems Hembygdsförening, (Björn Kallner, Tibaststigen 24, 144 33 Rönninge)

bjorn.kallner@gmail.com och kontakt@salemhembygd.se

[ ]  Skanova, E-post: remisser-stockholm@skanova.se (Skanova, accessnätplanering  Sthlm, Box 93, 123

22 Farsta)

[  ]  Stockholms Handelskammare, att: Lokalkommittén Botkyrka/Salem, Box 16050,

103 21 Stockholm

[  ]  Stockholms stad, Fastighetskontoret, Box 8312, 104 20 Stockholm

[ ]  Södertälje kommun, sodertalje.kommun@sodertalje.se
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

Nr. 7

 § X KS/2023:120 

Höjning av brukningsavgift i VA-taxa

Senaste höjning av brukningsavgifterna skedde 1 januari 2019. Under tiden från 2019 till och 
med år 2022 har Salems kommuns VA-enhet haft ett positivt eget kapital, alltså en skuld till 
abonnenterna. Föreskriften säger att ett positivt eget kapital skall återställas inom en 
treårsperiod.

För år 2023 föreslogs en budget med ett underskott på 2 762 tkr vilket skulle ge ett negativt 
eget kapital och därmed en fordran på abonnenterna. I budgeten ingick en beräknad 
taxehöjning om 2 kr/kbm från första januari, vilket skulle innebära en höjning på 7,9 procent.

Efter att budgeten lades fram har ett antal kraftiga kostnadsökningar aviserats. 

Ärendet behandlades på tekniska nämndens sammanträde den 16 mars och beskrivs i miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 20 februari 2023.

Ordförandens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att VA-
taxan för Salems kommun fastställs i enlighet med miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag i tjänsteskrivelsen daterad 
den 20 februari 2023, att gälla från och med 1 juni 2023.  

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att rörliga 
avgifter i brukningstaxan höjs med 10 procent och fasta avgifter 
med 20 procent. 

______________________
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Tekniska nämnden

TN § 20 TN/2023:30

Höjning av brukningsavgift i VA-taxa

Senaste höjning av brukningsavgifterna skedde 1 januari 2019. Under tiden från 2019 till och
med år 2022 har Salems kommuns VA-enhet haft ett positivt eget kapital, alltså en skuld till
abonnenterna. Föreskriften säger att ett positivt eget kapital skall återställas inom en
treårsperiod.

För år 2023 föreslogs en budget med ett underskott på 2 762 tkr vilket skulle ge ett negativt
eget kapital och därmed en fordran på abonnenterna. I denna budget beräknades med en
taxehöjning på 2 kr/kbm från första januari, vilket skulle innebära en höjning på 7,9 %.

Efter att budgeten lades fram har ett antal kraftiga kostnadsökningar aviserats.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelsen daterad den 20 februari 2023.

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att VA-taxan för Salems kommun
fastställs i enlighet med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag i tjänsteskrivelsen
daterad den 20 februari 2023, att gälla från och med 1 maj 2023.

______________________
Beslutsexpediering
● Akten
● Kommunstyrelsen
● Kommunfullmäktige
● Ekonomienheten

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Senad Palic
Utemiljö/VA-driftchef

Tekniska nämnden

Förslag till höjning av brukningsavgiften i VA-taxan från och
med 1 maj 2023

Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att VA-taxan för Salems kommun
fastställs i enlighet med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag i
tjänsteskrivelsen daterad den 20 februari 2023, att gälla från och med 1 maj 2023.

Bakgrund
Senaste höjning av brukningsavgifterna skedde 1 januari 2019. Under tiden från 2019 till
och med år 2022 har Salems kommuns VA-enhet haft ett positivt eget kapital, alltså en
skuld till abonnenterna. Föreskriften säger att ett positivt eget kapital skall återställas
inom en treårsperiod.

För år 2023 föreslogs en budget med ett underskott på 2 762 tkr vilket skulle ge ett
negativt eget kapital och därmed en fordran på abonnenterna. I denna budget
beräknades med en taxehöjning på 2 kr/kbm från första januari, vilket skulle innebära en
höjning på 7,9 %.

Ny situation:

Efter att budgeten lades fram har ett antal kraftiga kostnadsökningar aviserats som
beskrivs enligt nedan:

SYVAB, dit avloppsvattnet leds, har aviserat en kostnadsökning på cirka 30 % mellan år
2022 och 2023. Därefter sker årligen en något lägre höjning fram till år 2026.

Stockholm Vatten, varifrån vi köper dricksvatten, har aviserat en höjning på 25 % för 2023.

Interna räntor, vilka påförs VA-verksamheten ökar mycket kraftigt från år 2023.

Förutom ovan har också entreprenad- och materialkostnader ökat kraftigt liksom
drivmedelspriser.
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Sammantaget medför detta att tidigare förslag av taxehöjning från 1 maj 2023 skulle ge
ett underskott på 3374 tkr.

Vidare:

Branchorganisationen Svensk Vatten ger en rekommendation att den fasta delen av
brukningsintäkterna skall vara minst 50% av totala intäkterna. Detta eftersom
huvudmannens fasta kostnader ofta är upp emot 80-90% av totala kostnaderna. En
brukningstaxa med större fast del är mer stabil över tid.

Salems kommun har för närvarande en fördelning på knappt 31 % fasta och 69 % rörliga
brukningsintäkter.

Förvaltningen föreslår därför att den fasta andelen av brukningsintäkterna ökas så att de
år 2026 uppgår till ca 39 % av intäkterna.

Tabell 1
Föreslagen ändring

Nuvarande avgifter                              Förslag från 1 maj
Ex.moms         Ink.moms                      Ex.moms          Ink.moms

Mätaravgift
Qn* 2,5                                       760 kr             950 kr                             912 kr                1140 kr
Qn* 6                                        1580 kr          1975 kr                            1896 kr                2370 kr
Qn* 10                                      2352 kr           2940 kr                           2822 kr                3528 kr
Qn* 15                                      4000 kr           5000 kr                           4800 kr                6000 kr

Lägenhetsavgift                        960 kr            1200 kr                           1152 kr                 1440 kr

Rörlig avgift (m3
levererat vatten)                       18,20 kr          22,75 kr                          20.00 kr               25,00 kr

*Qn anger storleken på mätaren samt mätarens flödeskapacitet.

Tabell 2

Månadskostnad för småhus respektive flerbostadshus som är anslutna till vatten, spill-

och dagvatten före och efter höjning.
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Fastighet
Nuvarande
kostnad

Kostnad efter
höjning

Höjning i
procent

Höjning i kr

Typhus A 464 kr 528 kr 14 % 64 kr

Typhus B 5450 kr 6156 kr 13 % 706 kr

Typhus A är ett småhus med tomtyta om 800 m2 tomtyta, en vattenförbrukning om 150  m3 /år och en
vattenmätare 2,5 m3 /h.
Typhus B är ett flerbostadshus med 15 lägenheter, 800 m2 tomtyta och en vattenförbrukning om 2000 m3 /år.
Har två stycken parallellkopplade vattenmätare Qn 2,5 m3 /h.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att höjningen av brukningsavgifter fördelas enligt ovan angivna
förslag.

Den innebär att rörliga avgiften höjs med 10 %  (1,80 kr/kbm ex moms), och fasta avgifter
höjs med 20 % (mätaravgift och lägenhetsavgift).

Prognos:

Med ett mycket osäkert omvärldsläge och kraftigt stigande interna räntekostnader
kommer ytterligare framtida höjningar att behöva göras för att nå positivt eget kapital
2026.

Christina Lood Per-Johan Hurtig
Förvaltningschef Gatu/VA-chef

Bilagor

Förslag VA-brukningstaxa 2023-2026

Delges
Akten
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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 § X KS/2022:5 

Remissvar: Besparingsprogram 2023 för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 6 mars 2023 att samtliga nämnder 
skulle utreda besparingsprogram i enlighet med tjänsteskrivelse daterad den 1 mars 2023. 
Kommunstyrelsen har att utreda vilka besparingar som kan göras inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde, där kommunstyrelseförvaltningen och miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och exploateringsenhet ingår.  

Förvaltningen har med anledning av kommunstyrelsens beslut gjort en ekonomisk 
genomlysning av vilka besparingar som går att göra för år 2024 utan betydande 
verksamhetskonsekvenser. Som ett resultat av den genomlysningen lämnas följande förslag 
till besparingsåtgärder som motsvarar besparingsprogrammets förslag på omfattning (661 
tkr) enligt följande:

● Vakanshållning av tjänster 394 tkr
● Besparing på IT-licenser 115 tkr
● Reducerade konsultkostnader   90 tkr
● Reducering av PEX reserver för 

oförutsedda händelser   62 tkr

Konsekvensen av besparingarna blir i huvudsak en för nämnden lägre utredningskapacitet 
genom minskning av en tjänst och konsulttid jfrt vad ursprungsbudgeten medgav samt 
återhållsamhet i IT-stöd såsom t.ex. verktyg för styrning/uppdatering av mobiltelefoner 
(mobile device management). Åtgärderna bedöms inte få någon större påverkan på 
nämndens möjlighet till måluppfyllelse.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från kanslienheten daterad den 20 mars 2023. 

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslutar att godkänna förvaltningen förslag på besparingar för 2023 enligt 
tjänsteskrivelse daterad den 20 mars 2023. 

______________________
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Kommunstyrelseförvaltningen
Mats Bergström
Kommundirektör

Kommunstyrelsen

Remissvar: Besparingsprogram 2023 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslutar att godkänna förvaltningen förslag på besparingar för 2023
enligt tjänsteskrivelse daterad den 20 mars 2023.

Sammanfattning av ärendet
Besparingar föreslås motsvarande efterfrågat belopp om 661 tkr för år 2023. Föreslagna
besparingar får ingen avgörande påverkan på nämndens möjlighet till måluppfyllnad.

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 6 mars 2023 att samtliga nämnder
skulle utreda besparingsprogram i enlighet med tjänsteskrivelse daterad den 1 mars
2023. Kommunstyrelsen har att utreda vilka besparingar som kan göras inom
kommunstyrelsens verksamhetsområde, där kommunstyrelseförvaltningen och miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och exploateringsenhet ingår.

Förvaltningen har med anledning av kommunstyrelsens beslut gjort en ekonomisk
genomlysning av vilka besparingar som går att göra för år 2024 utan betydande
verksamhetskonsekvenser. Som ett resultat av den genomlysningen lämnas följande
förslag till besparingsåtgärder som motsvarar besparingsprogrammets förslag på
omfattning (661 tkr) enligt följande:

● Vakanshållning av tjänster 394 tkr
● Besparing på IT-licenser 115 tkr
● Reducerade konsultkostnader 90 tkr
● Reducering av PEX reserver för

oförutsedda händelser 62 tkr

Konsekvensen av besparingarna blir i huvudsak en för nämnden lägre utredningskapacitet
genom minskning av en tjänst och konsulttid jfrt vad ursprungsbudgeten medgav samt
återhållsamhet i IT-stöd såsom t.ex. verktyg för styrning/uppdatering av mobiltelefoner
(mobile device management). Åtgärderna bedöms inte få någon större påverkan på
nämndens möjlighet till måluppfyllelse.

Finansiering
Åtgärdsförslaget resulterar i en besparing om 661 tkr för år 2023. Ingen finansiering
behövs för dess genomförande.
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Mats Bergström
Kommundirektör

]
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 § X KS/2022:5 

Remissvar: Sammanställning besparingsprogram 2023 för hela 
kommunen

Kommunstyrelsens förvaltning ser att tillkommande kostnader för pensioner och att antalet 
invånare är lägre än vad som antogs vid budgeteringstillfället kommer att påverka utfallet för 
år 2023. Därtill kommer de obalanser som finns inom barn- och utbildningsnämnden. 

För att bättre kunna möta kommande års utmaningar föreslås att ett besparingsbeting 
fördelas till respektive nämnd, förutom revisionsnämnden. Besparing föreslås till 1% för år 
2023 och där undantas även barn- och utbildningsnämnden. För år 2024 föreslås en 
besparing på 1,5%. 

Osäkerheter finns för pensionskostnader, ökade räntekostnader, osäkerhet för utfallet av 
befolkningsförändringarna framöver i och med att Sverige befinner sig i en lågkonjunktur. 
Kommunens finansiella nyckeltal är i en negativ trend i och med att kommunen investerar i 
en högre takt än tidigare år, för att förbättra dessa och därmed stärka kommunens 
ekonomiska ställning behöver amorteringstakten på kommunens lån öka. 

Kommunstyrelsen beslutade vid KS den 6 mars § 27 att nämnderna ska återrapportera 
åtgärdsförslag till kommunstyrelsen senast den 22 mars 2023. 

Samtliga nämnder som mottagit remissen har återkopplat förslag till besparingar för år 2023. 
Totalt sett är nämndernas förslag för år 2023 i många fall att inte återbesätta vakanser som 
har uppstått i verksamheterna, samt lägre omfattning av konsultköp, utbildningsinsatser och 
prioritering av vissa mindre reparationer. Åtgärderna bedöms av nämnderna inte få några 
konsekvenser för årets måluppfyllelse.   

Besparingarna per nämnd för år 2023

Nämnd Besparing 2023 (tkr)

Kommunstyrelsen 661

Teknisk nämnd 671

Bygg- och miljönämnd 52

Kultur- och fritidsnämnd 161

Barn- och utbildningsnämnd 0

Socialnämnd 3 335

Totalt nämnder 4 880 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från kanslienheten daterad 20 mars 2023. 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

Ordförandens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen avseende besparingsprogram för år 

2023.  
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera budgetramarna enligt 

sammanställningen av nämndernas besparingsprogram 2023 för hela kommunen. 

______________________
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Kommunstyrelsens förvaltning
Siv Jönsson Westerlund
Ekonomichef

Kommunstyrelsen

Remissvar: Sammanställning besparingsprogram 2023 för
hela kommunen

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen avseende besparingsprogram

för år 2023.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera budgetramarna enligt

sammanställningen av nämndernas besparingsprogram 2023 för hela kommunen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning ser att tillkommande kostnader för pensioner och att
antalet invånare är lägre än vad som antogs vid budgeteringstillfället kommer att påverka
utfallet för år 2023. Därtill kommer de obalanser som finns inom barn- och
utbildningsnämnden.

För att bättre kunna möta kommande års utmaningar föreslås att ett besparingsbeting
fördelas till respektive nämnd, förutom revisionsnämnden. Besparing föreslås till 1% för
år 2023 och där undantas även barn- och utbildningsnämnden. För år 2024 föreslås en
besparing på 1,5%.

Osäkerheter finns för pensionskostnader, ökade räntekostnader, osäkerhet för utfallet av
befolkningsförändringarna framöver i och med att Sverige befinner sig i en lågkonjunktur.
Kommunens finansiella nyckeltal är i en negativ trend i och med att kommunen investerar
i en högre takt än tidigare år, för att förbättra dessa och därmed stärka kommunens
ekonomiska ställning behöver amorteringstakten på kommunens lån öka.

Kommunstyrelsen beslutade vid KS den 6 mars § 27 att nämnderna ska återrapportera
åtgärdsförslag till kommunstyrelsen senast den 22 mars 2023.

Samtliga nämnder som mottagit remissen har återkopplat förslag till besparingar för år
2023. Totalt sett är nämndernas förslag för år 2023 i många fall att inte återbesätta
vakanser som har uppstått i verksamheterna, samt lägre omfattning av konsultköp,
utbildningsinsatser och prioritering av vissa mindre reparationer. Åtgärderna bedöms av
nämnderna inte få några konsekvenser för årets måluppfyllelse.
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Besparingarna per nämnd för år 2023

Nämnd Besparing 2023 (tkr)

Kommunstyrelsen 661

Teknisk nämnd 671

Bygg- och miljönämnd 52

Kultur- och fritidsnämnd 161

Barn- och utbildningsnämnd 0

Socialnämnd 3 335

Totalt nämnder 4 880

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 6 mars § 27 att nämnderna skulle
återrapportera till kommunstyrelsen med åtgärdsförslag avseende år 2023 senast den 22
mars 2023.
Samtliga berörda nämnder har återkommit med förslag.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår åtgärder på 661 tkr enligt följande:

- vakanshållning av tjänster inom ekonomienhet och kanslienhet under delar av
året, 394 tkr

- besparingar på IT-licenser i och med förskjutning av vissa verktyg, 115 tkr
- reducerade konsultkostnader, 90 tkr
- Reducering av plan- och exploateringsenhetens (pex) reserver för oförutsedda

händelser, 62 tkr
Konsekvenserna inom kommunstyrelsen bedöms inte få någon större påverkan på
nämndens möjlighet till måluppfyllelse.

Teknisk nämnd

Tekniska nämnden föreslår åtgärder på 671 tkr enligt följande:
- Central förvaltning 56 tkr
- Gatuenheten 146 tkr
- Fastighetsenheten 470 tkr

Besparingen innebär framför allt neddragning på utbildningar och konsultstöd samt att
utemiljö inte kommer att kunna genomföra slyröjning och klippning av diken i samma
omfattning som planerat.

I tekniska nämnden har yrkats återremiss från Arne Närström (S) till förvaltningen för att
granska besparingsprogram i enlighet med tjänsteskrivelse daterad den 1 mars 2023 och
att göra en konsekvensanalys av besparingsprogrammet. Nämnden beslutade enligt
ordförandens förslag till beslut efter votering.
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Bygg- och miljönämnd

Bygg- och miljönämnden föreslår åtgärder på 52 tkr enligt följande:
- avvakta med att tillsätta vakant tjänst på miljöenheten, 52 tkr.

Inga konsekvenser av förslaget är beskrivna.

Kultur- och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsnämnden föreslår åtgärder på 161 tkr enligt följande:
- ökade intäkter för lokalupplåterser i och med att intäkterna följer index och ökar

då mer än vad som antogs vid budgeteringstillfället
- vakanser under kvartal 1
- prioritera drift av idrottsanläggningar gällande mindre reparationer
- minskat utbud på viss verksamhet inom kulturområdet

Nämnden beskriver att föreslagna åtgärder inte kommer att få några större konsekvenser
avseende måluppfyllelsen. Det kommer att ta längre tid att åtgärda mindre fel eller
skador på idrottsanläggningar och det kommer att vara mindre programutbud på
nämndens arrangemang.

Barn- och utbildningsnämnd

Barn- och utbildningsnämnden omfattas inte av besparingar gällande år 2023.

Socialnämnd

Socialnämnden föreslår åtgärder på 3 335 tkr enligt följande:
- vakanser inom funktionsnedsättning med tre årsarbetare, 1 403 tkr
- vakanser inom fältverksamhet och familjeenhet med totalt 2,4 årsarbetare, 1 652

tkr
- färre antal månader med dubbelbemanning (0,3 årsarbetare) avseende

systemförvaltning i och med att en medarbetare går i pension, 280 tkr
Rapporteringen är gjord genom ordförandebeslut. Inga konsekvenser är beskrivna av
föreslagna åtgärder.

Mats Bergström
Kommundirektör

Siv Jönsson
Ekonomichef

Bilagor

1. Remiss: Beslut KS 2023-03-06 § 27 Besparingsprogram 2023-2024
2. Remissvar från kommunstyrelsen
3. Remissvar från teknisk nämnd
4. Remissvar från bygg- och miljönämnd
5. Remissvar från kultur- och fritidsnämnd
6. Remissvar från socialnämnd

Delges

Samtliga nämnder
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Tekniska nämnden

TN § 16 TN/2023:32

Besparingsprogram 2023

Den 27 januari 2023 inkom en tjänsteskrivelse från ekonomienheten till kommunstyrelsen
avseende besparingsprogram för år 2023 samt 2024. Nämnderna föreslås ett
besparingsuppdrag på 1 % av sin nettobudget år 2023 och 1,5 % år 2024 (se bilaga 1).

Ärendet om åtgärdsförslag avseende 2023 ska återrapporteras till KS senast den 20 mars
2023. Åtgärder för 2024 hanteras i samband med remissvaret i budgetramar 2024-2026.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelsen daterad den 13 mars 2023.

Ordförandens förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att anta förvaltningens förslag på besparingsprogram för 2023.

Yrkanden
Arne Närström (S) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen med uppdraget  att
granska besparingsprogram i enlighet med tjänsteskrivelse daterad den 1 mars 2023 och göra
en konsekvensanalys av besparingsprogrammet.

Mats Nittve (R) yrkar bifall till Arne Närströms (S) yrkande.

Proposition

Ordförande ställer ordförandes förslag till beslut mot Arne Närströms (S) och Mats Nittves (R)
yrkande och finner att nämnden bifaller ordförandens förslag till beslut.

Votering begärs och verkställs. Följande voteringsordning godkänns: Den som röstar "ja"
röstar enligt ordförandens förslag till beslut. Den som röstar "nej" röstar enligt Arne
Närströms (S) och Mats Nittves (R) yrkande.

Följande personer röstar ja: Björn Kvist (M), Stefan Almå (M), Wiktoria Berglund (C), Johanna
Liljedahl (L), Joakim Sivegård (SD) och Rickard Liven (M).

Följande personer röstar nej: Arne Närström (S), Kjell Häggkvist (S) och Mats Nittve (R).

Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag till beslut med 6
ja-röster mot 3 nej-röster.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Tekniska nämnden

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att anta förvaltningens förslag på besparingsprogram för 2023.

Reservation
Arne Närström (S), Kjell Häggkvist (S) och Mats Nittve (R) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande till beslut.

______________________
Beslutsexpediering
● Akten
● Ekonomienheten
● Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Anna Liljegren
Förvaltningsekonom

Tekniska nämnden

Besparingsprogram 2023

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att anta förvaltningens förslag på besparingsprogram för 2023.

Sammanfattning av ärendet
Den 27 januari 2023 inkom en tjänsteskrivelse från ekonomienheten till kommunstyrelsen
avseende besparingsprogram för år 2023 samt 2024. Nämnderna föreslås ett
besparingsuppdrag på 1 % av sin nettobudget år 2023 och 1,5 % år 2024 (se bilaga 1).

Ärendet om åtgärdsförslag avseende 2023 ska återrapporteras till KS senast den 20 mars
2023. Åtgärder för 2024 hanteras i samband med remissvaret i budgetramar 2024-2026.

Ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning ser att kommande kostnader för pensioner och att antalet
invånare är lägre än vad som antogs vid budgeteringstillfället, vilket kommer att påverka
utfallet för år 2023. Därtill kommer även de obalanser som finns inom barn- och
utbildningsnämnden.

För att bättre kunna möta kommande års utmaningar föreslås det att ett besparingsbeting
fördelas till respektive nämnd, förutom revisionsnämnden. Besparingar föreslås till 1 % för
år 2023 och där undantas även barn- och utbildningsnämnden.

För tekniska nämnden innebär det -671 tkr år 2023. Beloppen är exklusive plan- och
exploaterings-  och VA-enheten.
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Förvaltningens bedömning inklusive konsekvenser på nämndens verksamheter

Detaljbudget för 2023 baseras på följande tilldelade ramar:
Central förvaltning 4 342 tkr, Gatuenheten 14 557 tkr och  Fastighetsenheten 46 974 tkr.

1 % besparing berör följande enheter och belopp:
Central förvaltning 56 tkr, Gatuenheten 146 tkr och Fastighetsenheten 470 tkr.
Konsekvensen av besparingen innebär viss neddragning framförallt på utbildningar och
konsultstöd samt att utemiljö inte kommer att kunna genomföra slyröjning och klippning av
diken i samma omfattning som planerat.

Christina Lood
Förvaltningschef

Anna Liljegren
Förvaltningsekonom

Bilaga

1. Beslut KS 2023-03-06
2. Tjänsteskrivelse Besparingsprogram 2023-2024

Delges
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
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Bygg- och miljöenheten 
Douglas Lindström 
 
 

 

Till bygg- och miljönämnden 

 

Besparingsprogram 2023 och 2024  

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att anta bygg- och miljöenhetens förslag som sitt eget i enlighet 
med denna tjänsteskrivelse. För att hantera nämndens besparingsbeting kommer bygg- och 
miljönämnden: 

1. Att senarelägga rekrytering av vakant tjänst på miljöenheten 2023, samt 

2. Att ställa in betning av blomsterängar på kulturreservatet Nedre Söderby 2024. 

Sammanfattning av ärendet 

Till bygg- och miljöenheten inkom 2023-01-27 en tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen till 
kommunstyrelsen med avseende besparingsprogram för år 2023 samt 2024. Nämnderna föreslås ett 
besparingsuppdrag på 1% av sin nettobudget år 2023 och 1,5% år 2024 (se bilaga). 

Ärendet 

Kommunstyrelsens förvaltning ser att kommande kostnader för pensioner och att antalet invånare är 
lägre än vad som antogs vid budgeteringstillfället kommer påverka utfallet för år 2023. Därtill 
kommer de obalanserer som finns inom barn- och utbildningsnämnden. 

För att bättre kunna möta kommande års utmaningar föreslås att ett besparingsbeting fördelas till 
respektive nämnd, förutom revisionsnämnden. Besparingar föreslås till 1% för år 2023 och där 
undantas även barn- och utbildningsnämnden. För år 2024 föreslås en besparing på 1,5%. 

Osäkerheter finns för pensionskostnader, ökade räntekostnader, osäkerhet för utfallet av 
befolkningsförändringarna framöver i och med att Sverige befinner sig i en lågkonjunktur. 
Kommunens finansiella nyckeltal är i en negativ trend i och med att kommunen investerar i en högre 
takt än tidigare år, för att förbättra dessa och därmed stärka kommunens ekonomiska ställning 
behöver amorteringstakten på kommunens lån öka. 

För bygg- och miljönämnden innebär det -52 tkr år 2023 och -79 tkr år 2024.  

Besparingarna läggs in i nämndernas förslag till ramar för år 2024. 

Bygg- och miljöenhetens bedömning 
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Detaljbudget för 2023 baseras på tilldelad ram 5711 tkr. Besparingskrav på 52 tkr för 2023 går att 
hantera genom att avvakta med att tillsätta vakant tjänst på miljöenheten.  

Föreslagen ram 2024 sänks med 79 tkr. Följande åtgärder föreslås: 

1. utebliven betning av blomsterängar på kulturreservatet Nedre Söderby, alternativt 

2. höja taxorna på enheten, alternativt 

3. sänka verksamhetskostnader vilket innebär inga kurser/utbildningar, arbetskläder, 
provtagningar etc, alternativt 

4. en till två uteblivna nämndsammanträden. 

För nämnden innebär alternativ 1 en enkel lösning som ger en besparing på upp till 100 tkr. 
Effekterna av en utebliven betning innebär en något ökad igenväxning. Återupptas betningen år 2025 
kan den biologiska återhämtningen ske över tid. 

Alternativ 2 innebär att kommunens redan höga timtaxor drabbar kommuninvånarna och 
företagarna negativt över en längre sikt. Taxorna ska för övrigt indexuppräknas varje år. För att få 
nya taxor på plats 2024 innebär det att enheten behöver påbörja arbetet 2023. Det administrativa 
arbetet med att räkna om samtliga taxor ryms inte inom enhetens planering 2023. 

Enheten behöver budget för verksamhetskostnader för att garantera fortsatt verksamhet. Enheten 
har budgeterat ca 90 tkr för kurser/utbildning/konferens och provtagningar. Effekten av 
besparingsåtgärden är sämre kompetens och kvalitet, samt att vattenprovtagning av Möllebadet 
upphör 2024. 

Enheten har budgeterat 550 för nämndens sammanträden. För att sänka kostnaderna motsvarande 
79 tkr behöver minst en, högst två sammanträden tas bort.  

Enheten föreslår att nämnden fattar beslut om att upphöra med betning av blomsterängarna på 
kulturreservatet Nedre Söderby år 2024 för att möta upp kommande besparingskrav motsvarande 79 
tkr för år 2024. 

 

Douglas Lindström 
Bygg- och miljöchef 
 

 
Bilagor 
Tjänsteskrivelse Besparingsprogram 2023-2024 

Delges 
Ekonomiavdelningen 
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Annika Holmertz
tf Kultur- och fritidschef

Kultur- och fritidsnämnden

Remiss besparing 2023

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta tjänsteskrivelse daterad 2023-03-02 som sitt
svar på remiss av besparing för 2023.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning ser att tillkommande kostnader för pensioner och att
antalet invånare är lägre än vad som antogs vid budgeteringstillfället kommer att påverka
utfallet för år 2023. Kommunstyrelsens förvaltning har med anledning av det remitterat
förslag gällande besparing för innevarande år.

För att möta kommande års utmaningar föreslår Kommunstyrelsens förvaltning att ett
besparingsbeting fördelas till respektive nämnd, förutom revisionsnämnden. Besparing
föreslås till 1% för år 2023 och där undantas barn- och utbildningsnämnden. För Kultur-
och fritidsnämnden innebär det en besparing på 161 tkr för 2023.

Kultur- och fritidsförvaltningen beräknar att minskad ram med 161 tkr för 2023 kan täckas
av intäkter för lokalupplåtelser, minskade lönekostnader p.g.a vakanser inom
förvaltningen för kvartal 1, prioritera drift av idrottsanläggningar gällande mindre
reparationer samt minskat utbud på viss verksamhet inom kulturområdet.

Ärendet
Taxor för idrottshallar och samlingssalar KPI-uppräknas varje år i juli. Kultur- och
fritidsförvaltningen beräknar att intäkterna för idrottshallar ökar för kvartal 3 och kvartal
4 i jämförelse med budget. Anledning är att KPI beräknas ligga på högre nivå än förväntat
och därmed ge ett överskott.

Lönekostnaderna har för fritidsgården varit lägre än beräknat under jan-mars p.g.a
vakanser. Tillsättning av tjänster beräknas ske under april och beräkning av Kultur- och
förvaltningens totala lönekostnader för 2023 inkl årets lönerevidering beräknas visa på
överskott.

Mindre reparationer på idrottsanläggningarna som inte är investeringar sker kontinuerligt
under året. Efter genomgång av samtliga idrottshallar i februari 2023 kommer Kultur- och
fritidsenheten prioritera åtgärder som har anmärkningar som skulle kunna vara fara för
den som använder utrustning eller vistas i idrottsanläggningen. Kultur- och fritidsenheten
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kommer under 2023 var restriktiva med mindre reparationer. Kultur- och fritidsenheten
gör därmed en besparing för 2023.

För att nå besparingsförslaget behöver Kultur- och fritidsenheten minska kostnaden för
verksamhet inom kultursektorn. Det innebär att programutbudet på större arrangemang
kommer att ses över och viss besparing kommer att ske på övrig kulturverksamhet.

Konsekvenser på nämndens mål

Det föreliggande förslaget till besparing för 2023 förväntas bli mindre kännbara för
innevarande år. Den ordinarie verksamheten såsom öppettider på bibliotek och
fritidsgård,  skolbesök m.m kommer inte att påverkas. De besparingar som föreslås
kommer på kort sikt inte påverka nämndens mål men på längre sikt kan dessa
förändringar påverka utfall för indikatorer gällande t.ex besök. Medborgaren kommer på
sikt märka att utbudet av kultur minskar samt att underhållet på våra idrottsanläggningar
gällande idrottsutrustning inte kommer att vara av samma kvalité som tidigare.

Konsekvenser på nämndens verksamheter

För idrottsanläggningar blir konsekvensen att mindre fel eller skador tar längre tid att
åtgärda då prioritering kommer att ske mycket mer kraftfullt än tidigare. Kultur- och
fritidsenheten har under många år haft för mål att idrottsanläggningar ska vara i gott
skick gällande utrustning och både stora och små brister ska åtgärdas snarast möjligt.

Inom kultursektorn får besparingen konsekvenser för programutbudet på arrangemang,
möjlighet att ta in utomstående aktörer för lovverksamhet på påsk- och höstlov t.ex
teater för barn och unga. Det påverkar utbudet för kvarvarande lov undantaget
sommarlovet där det finns en öronmärkt summa på 200 tkr.

Påverkan på lång sikt

Besparingarna för 2023 och 2024 kommer att påverka Kultur- och fritidsförvaltningens
verksamheter i form av ett minskat utbud framförallt till barn och unga. Förvaltningen är
idag en slimmad organisation som bedriver mycket verksamhet med små medel.
Besparingar kommer därför påverka enheterna relativt fort i form av minskat utbud av
aktiviteter och ev. minskat öppethållande på sikt.

Idrottsanläggningarna har idag stor nyttjandegrad och slitaget är därmed högt. Ett
minskat underhåll av idrottsredskap skulle därför få stor påverkan både för fritid och
skola.

Folkhälsan står idag högt på agendan på många håll då fysisk aktivitet minskar i alla
åldersgrupper, psykisk ohälsa ökar framförallt hos flickor. Att ha närhet till ett bra utbud
av kultur- och fritidsaktiviteter och idrottsanläggningar som håller en god standard är
viktigt för kommunens invånare, inte minst för barn och unga. Förvaltningen ser med oro
på att olika områden inom kultur- och fritid påverkas av besparingar.
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Annika Holmertz
tf Kultur- och fritidschef

Sophie Andersson
Förvaltningsekonom

Bilagor

1. Kommunfullmäktige, KS § 27 Besparingsprogram 2023-2024
2. Ekonomienheten, tjänsteskrivelse Besparingsprogram 2023-2024

Delges

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

Nr. 10

 § X KS/2022:5 

Teknisk korrigering av budget mellan kommunstyrelsen och 
teknisk nämnd 2023 på grund av nya reglementen

I mål och budget har budgetmedel fördelats enligt kommunens tidigare organisation. I och 
med att kommunfullmäktige fattat beslut om ny teknisk nämnd samt nya  reglementen för 
kommunstyrelse och teknisk nämnd behöver fördelningen av medel korrigeras för att 
överensstämma med den nya organisationen. 

Den verksamhet som avses är plan- och exploateringsverksamheten (pex). Dessa medel 
behöver flyttas från teknisk nämnd till kommunstyrelsen och detta omfattar både driftmedel 
och investeringsmedel. 

1. Driftmedel om 6 169 tkr. 
2. Investeringsmedel med 1 000 tkr avseende IT-digitalisering av detaljplaner, 3D-

skanning, karthanteringsverktyg. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från kanslienheten daterad 10 januari 2023. 

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att flytta driftbudgetmedel med 6 169 tkr från teknisk 
nämnd till kommunstyrelsen avseende plan- och exploateringsverksamheten för 
budgetår 2023.

2. Kommunfullmäktige beslutar att flytta investeringsmedel med 1 000 avseende IT-
digitalisering av detaljplaner, 3D-skanning och karthanteringsverktyg från teknisk 
nämnd till kommunstyrelsen för budgetåret 2023.

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelsens förvaltning
Siv Jönsson Westerlund
Ekonomichef

Kommunstyrelsen

Teknisk korrigering av budget mellan kommunstyrelsen och
teknisk nämnd 2023 på grund av nya reglementen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att flytta driftbudgetmedel med 6 169 tkr från
teknisk nämnd till kommunstyrelsen avseende plan- och
exploateringsverksamheten för budgetår 2023.

2. Kommunfullmäktige beslutar att flytta investeringsmedel med 1 000 avseende
IT-digitalisering av detaljplaner, 3D-skanning och karthanteringsverktyg från
teknisk nämnd till kommunstyrelsen för budgetåret 2023.

Sammanfattning av ärendet
I mål och budget har budgetmedel fördelats enligt kommunens tidigare organisation. I
och med att kommunfullmäktige fattat beslut om ny teknisk nämnd samt nya
reglementen för kommunstyrelse och teknisk nämnd behöver fördelningen av medel
korrigeras för att överensstämma med den nya organisationen.

Den verksamhet som avses är plan- och exploateringsverksamheten (pex). Dessa medel
behöver flyttas från teknisk nämnd till kommunstyrelsen och detta omfattar både
driftmedel och investeringsmedel.

1. Driftmedel om 6 169 tkr.
2. Investeringsmedel med 1 000 tkr avseende IT-digitalisering av detaljplaner,

3D-skanning, karthanteringsverktyg.

Finansiering
Flytten av medel innebär ingen skillnad i budget för kommunen som helhet, utan
nettobeloppen flyttas från teknisk nämnd till kommunstyrelsen.

Mats Bergström
Kommundirektör

Siv Jönsson
Ekonomichef

Bilagor

Reglementen för kommunstyrelsen och för teknisk nämnd

https://www.salem.se/kommun--politik/planer-och-styrdokument/reglementen/
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Delges

Kommunfullmäktige
Teknisk nämnd
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Teknisk korrigering av nämndsramar avseende medel för 
kapitaltjänstkostnader

Idag sker samtliga avskrivningar och räntor för kommunens investeringar på 
finansförvaltningen, vilket innebär att effekten av att göra en investering inte finns på den 
nämnd som har behovet av en investering. 

För att tydliggöra att det finansiella ansvaret följer den som har initierat och använder en 
investering föreslås att samtliga kostnader för avskrivningar och räntor samt intäkter för 
investeringsbidrag flyttas till den nämnd som nyttjar investeringen. 

Att lägga avskrivningar och räntor för investeringar på nämnderna är av vikt för att få rätt i 
internhyressystemet som är tänkt att införas från 2024. 

I förändringen omfattas inte VA-verksamheten, som redan idag belastas med både sina 
avskrivningar och sina räntekostnader. 

Följande förändring föreslås per nämnd och gäller för nämndernas budgetar år 2023: 

Nämnd (belopp i tkr) Avskrivningar 
och bidrag

Internränta
Total förändring av 
budgetram 2023

Kommunstyrelsen inkl pex 2 696 175 2 871

Teknisk nämnd, exkl VA 43 807 20 304 64 111

Bygg- och miljönämnd 339 42 381

Kultur- och fritidsnämnd 454 110 564

Barn- och utbildningsnämnd 2 065 316 2 381

Socialnämnd 2 081 167 2 248

Finansförvaltning -51 442 -21 114 -72 556

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrlsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att flytta medel avseende kapitaltjänstkostnader från 
finansförvaltningen till övriga nämnder för år 2023 enligt tjänsteskrivelse daterad 2023-03-
06. 

______________________
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Kommunstyrelsens förvaltning
Siv Jönsson Westerlund
Ekonomichef

Kommunstyrelsen

Teknisk korrigering av nämndsramar avseende medel för
kapitaltjänstkostnader

Förslag till beslut
Kommunstyrlsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att flytta medel avseende kapitaltjänstkostnader från
finansförvaltningen till övriga nämnder för år 2023 enligt tjänsteskrivelse daterad
2023-03-06.

Sammanfattning av ärendet
Idag sker samtliga avskrivningar och räntor för kommunens investeringar på
finansförvaltningen, vilket innebär att effekten av att göra en investering inte finns på den
nämnd som har behovet av en investering.

För att tydliggöra att det finansiella ansvaret följer den som har initierat och använder en
investering föreslås att samtliga kostnader för avskrivningar och räntor samt intäkter för
investeringsbidrag flyttas till den nämnd som nyttjar investeringen.

Att lägga avskrivningar och räntor för investeringar på nämnderna är av vikt för att få rätt i
internhyressystemet som är tänkt att införas från 2024.

I förändringen omfattas inte VA-verksamheten, som redan idag belastas med både sina
avskrivningar och sina räntekostnader.

Följande förändring föreslås per nämnd och gäller för nämndernas budgetar år 2023:

Nämnd (belopp i tkr) Avskrivningar
och bidrag

Internränta
Total förändring av
budgetram 2023

Kommunstyrelsen inkl pex 2 696 175 2 871

Teknisk nämnd, exkl VA 43 807 20 304 64 111

Bygg- och miljönämnd 339 42 381

Kultur- och fritidsnämnd 454 110 564

Barn- och utbildningsnämnd 2 065 316 2 381
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Socialnämnd 2 081 167 2 248

Finansförvaltning -51 442 -21 114 -72 556

Ärendet
En genomgång har gjorts av samtliga anläggningar i anläggningsregistret för att kunna
fördela nettokostnaderna från finansförvaltningen till övriga nämnder.

Teknisk nämnd hanterar samtliga kostnader för investeringar i verksamhetslokalerna, där
det inte tydligt framgått att investeringen är av orsak att annan nämnd ska hantera
kostnaderna för avskrivning och ränta.

När det gäller IT-investeringar har flertalet lagts på IT-enheten som till exempel avser
IT-pottarnas användning, stomnät, infrastruktur, projektorer och datortäthet i förskolor.

Konst tillhör kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde och markreserven blir kvar hos
finansförvaltningen.

Finansiering
Flytten av medel innebär ingen skillnad i budget för kommunen som helhet för år 2023,
utan nettobeloppen flyttas från finansförvaltningens budget till respektive nämnds
budget.

Mats Bergström
Kommundirektör

Siv Jönsson Westerlund
Ekonomichef

Bilagor

1. Fördelning av avskrivningar och räntor år 2023 exkl VA

Delges

Ekonomienheten
Samtliga nämnder
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Remissvar: Budgetramar 2024-2026 för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förvaltning har remitterat förslag till budgetramar för 2024-2026 till 
samtliga nämnder i enlighet med kommunens beslutade planerings- och budgetprocess. 

Förvaltningen beskriver för kommunstyrelsens räkning de effekter som föreslagen ram får på 
nämndens verksamhet och mål. 

Förvaltningen ser att föreslagen driftram långsiktigt ej fullt ut täcker de resurser som behövs 
för att fullfölja de ambitionshöjande åtgärderna som planeras och att nya åtgärder för att 
anpassa verksamheten därmed kan komma att behövas. 

För investeringarna har prioritering gjorts enligt remissens förslag till metodik och därmed 
kommer gjord prioritering inte att medföra några större konsekvenser för nämndens 
verksamhet. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från kanslienheten daterad 20 mars 2023. 

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta tjänsteskrivelse daterad 2023-03-20 som svar på remiss 
av budgetramar för kommunstyrelsen perioden 2024-2026. 

______________________
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Kommunstyrelsens förvaltning
Josefin Nordin
Förvaltningsekonom Kommunstyrelsen

Remissvar: Budgetramar 2024-2026 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta tjänsteskrivelse daterad 2023-03-20 som svar på remiss av
budgetramar för kommunstyrelsen perioden 2024-2026.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens förvaltning har remitterat förslag till budgetramar för 2024-2026 till samtliga
nämnder i enlighet med kommunens beslutade planerings- och budgetprocess.

Förvaltningen beskriver för kommunstyrelsens räkning de effekter som föreslagen ram får på
nämndens verksamhet och mål.

Förvaltningen ser att föreslagen driftram långsiktigt ej fullt ut täcker de resurser som behövs för att
fullfölja de ambitionshöjande åtgärderna som planeras och att nya åtgärder för att anpassa
verksamheten därmed kan komma att behövas.

För investeringarna har prioritering gjorts enligt remissens förslag till metodik och därmed kommer
gjord prioritering inte att medföra några större konsekvenser för nämndens verksamhet.

Ärendet

Kommunstyrelsens förvaltning har för år 2024 i förslaget till ramar erhållit kompensation för volymer
med 967 tkr, för löne-, pris- och avtalskompensation 1 483 tkr, besparingsprogram (inkl plan- och
exploateringsenheten) om totalt -1 671 tkr, EU-valet 470 tkr, 700 tkr för effekter av tidigare beslut i
kommunen och återtag av budgetmedel för engångsposter för politiska prioriteringar om totalt -600
tkr.

För valnämnden tillkommer ett avdrag för återtag av medel -220 tkr som avser utbildning av de
förtroendevalda 2023. Netto 250 tkr avser EU-valet år 2024. År 2025 återtas -470 tkr. För 2026 finns
därutöver 650 tkr för riksdagsvalet.
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Sammanställningen nedan är inkl överförmyndaren och exkl PEX rambudget

(belopp i tkr) Budget 2024 Budget 2025 Budget 2026

Ingående budget 75 061 76 190 78 065

Volymkompensation 967 1 514 1 935

Löne- pris och
avtalskompensation

1 483 1 531 1 591

Effektivisering -1 671

EU-val 2024/ Val
2026

250 -470 650

Tidigare beslutat 700

Politiska
prioriteringar

-600 -700

Ram 76 190 78 065 82 241

Förändrad budget 1 129 (1,5 %) 1 875 (2,4 %) 4 176 (5,0 %)

Återrapportering av besparingsprogrammet avseende år 2024

Förvaltningen har sett över möjligheten till effektiviseringar och besparingar för
år 2023 respektive för ramperioden 2024-2026. I separat remiss till
kommunstyrelsen redogörs för besparingar för år 2023 på 661 tkr. För år 2024
kommer ytterligare 1 010 tkr att besparas. Summerat till kategorier består detta i
huvudsak av vakanshållna tjänster 348 tkr, IT-licenser 285 tkr, konsultmedel 83
tkr, arvode till samarbetsorganisation 200 tkr och åtgärder inom PEX avser en
översyn av licenskostnader 94 tkr.

Konsekvensen av besparingarna blir i huvudsak en lägre utredningskapacitet
genom vakanshållning av en tjänst och konsulttid jämfört med
ursprungsbudgeten samt återhållsamhet i IT-stöd såsom verktyg för
styrning/uppdatering av mobiltelefoner (mobile device management).

Konsekvenser på nämndens mål

Förvaltningen kan idag inte se att förslaget till ram för år 2024-2026 ska få några
konsekvenser på nämndens målsättningar.
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Konsekvenser på nämndens verksamhet

Förvaltningen kan idag se att förslaget till ram för år 2024-2026 kan få följande
konsekvenser på verksamheten.

Nämndsverksamheten

Kostnaderna för valet år 2022 blev högre än budget bland annat till följd av ytterligare
ett valdistrikt och andra merkostnader till följd av valet. Det tillkom även
säkerhetsaspekter på dessa utökade kostnader som inte funnits vid tidigare val. De
ekonomiska effekterna på kommande val (år 2026) beräknas vara 300 tkr högre än vid
tidigare val.

Kommunen hanterar även en avslutningsmiddag (med vissa gåvor) för
kommunfullmäktiges ledamöter i samband med mandatperiodens slut. Detta är en
engångskostnad vart fjärde år på 150 tkr. Denna middag sker nästa gång år 2026.

I det fall nämnden ska absorbera dessa kostnader inom tilldelad ram kommer det att få
konsekvenser på övrig verksamhet.

Förvaltningen

Förvaltningen har erhållit extra medel för att mer fokuserat arbeta med aktiviteter för
klimatmålet under år 2023 och 2024. Om kommunen önskar behålla den fokusnivån
behöver både den tillfälliga pott som avser utbildning inom klimatområdet och de extra
medel som tilldelats för projektanställd tjänst förlängas i tid (tot 800 tkr per år
2025-2026).

Förvaltningen har från de förtroendevalda fått ett uppdrag gällande att ansöka om
kamerabevakning på allmänna platser för att öka tryggheten. Om tillstånd för detta
erhålls från myndigheter - och kommunen därmed avser att implementera bevakningen
- så innebär det långsiktigt utökade driftkostnader för kommunstyrelsen. Detta för
licenser till bevakningsssytem samt kostnader för bevakningscentral. I samband med
förstudien för implementering uppstår också en engångskostnad för konsultinsatser. Det
är ännu i tidigt skede (då tillstånd ej prövats ännu) men förvaltningen beräknar
preliminärt driftskostnadsökningen till ca 300-400 tkr per år.

Detta är i huvudsak effekter av höjda ambitionsnivåer och ryms ej inom tilldelad ram. I
det fall nämnden ska absorbera dessa kostnader inom tilldelad ram kommer det att få
konsekvenser på övrig verksamhet.

Investeringar 2024-2026

Förvaltningen har prioriterat investeringarna enligt nedanstående. Digitaliseringspotten
och KS till förfogande har lagts utanför förvaltningens bedömning när det gäller
prioritering.
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Förvaltningen föreslår att investeringar avseende ekonomisystem och e-inköpssystem
hanteras enligt följande:

● Införande av nytt ekonomisystem (med utökad funktionalitet) 750 tkr äskas som
separat investering.

● e-inköpssystem anskaffas genom digitaliseringspotten och hanteras i dess
kvalificeringsprocess för avrop av medel.

Förvaltningen föreslår därutöver att utbyte av trådlöst nätverk i skolorna delas upp på
tre år i stället för att ta hela beloppet år 2024.

Förvaltningen föreslår därutöver att potten som avser KS till förfogande utökas till 10
miljoner kronor avseende oförutsedda investeringshändelser och att regelverk för
hantering av denna pott skrivs in i reglementet för budgetansvar.

Mats Bergström                                                         Siv Jönsson Westerlund
Kommundirektör                                                       Ekonomichef

Bilaga:
Bilaga 1 Remiss budgetramar 2024-2026
Bilaga 2 KSF - Gruppering/Prioritering av investeringsäskanden 2024-2026

Delges
Ekonomienheten











Bilaga 2 KSF - Gruppering/prioritering av investeringsäskanden 2024-2026
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Särskilda lönesatsningar

Inför årets löneöversyn har socialförvaltningen framfört önskemål om en särskild satsning för 
kommunens arbetsterapeuter samt fysioterapeuter, detta med anledning att den nuvarande 
lönesättningen inte ligger på en rimlig nivå. Detta har diskuterats i kommunens 
personalutskott (KSAU). 

Personalutskottet ställer sig positiva till förfrågan och beslutar att föreslå att 
socialförvaltningen får ett tillskott om 140 tkr utöver ordinarie budget för att höja löner för 
förvaltningens arbets- och fysioterapeuter.

Ovanstående medel är ingen garantihöjning per person utan är ett utökat löneutrymme som 
fördelas efter framförallt den individuella prestationen.  

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från kanslienheten daterad 13 februari 2023. 

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att för år 2023 överföra driftmedel från kommunstyrelsen till 
förfogande till socialförvaltningen enligt följande: Extra lönemedel; 140 tkr.

______________________
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Kommunstyrelseförvaltningen
Ulf Haraldsson
HR-chef

Kommunstyrelsen

Särskilda lönesatsningar

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att för år 2023 överföra driftmedel från kommunstyrelsen till
förfogande till socialförvaltningen enligt följande:

Extra lönemedel till socialförvaltningen; 140 tkr, tas ur KS till förfogande.

Ärendet
Inför årets löneöversyn har socialförvaltningen framfört önskemål om en särskild satsning
för kommunens arbetsterapeuter samt fysioterapeuter, detta med anledning att den
nuvarande lönesättningen inte ligger på en rimlig nivå. Detta har diskuterats i
kommunens personalutskott (KSAU).

Personalutskottet ställer sig positiva till förfrågan och beslutar att föreslå att
socialförvaltningen får ett tillskott om 140 tkr utöver ordinarie budget för att höja löner
för förvaltningens arbets- och fysioterapeuter.

Ovanstående medel är ingen garantihöjning per person utan är ett utökat löneutrymme
som fördelas efter framförallt den individuella prestationen.

Finansiering
Dessa medel föreslås tas för år 2023 från kommunstyrelsens medel till förfogande - och
utgör därefter kommande budgetår en del av det normala budgetunderlaget.

Mats Bergström
Kommundirektör

Ulf Haraldsson
HR-chef
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Revidering av firmatecknare för Salems kommun

Kommunstyrelsen fattar årligen beslut om vilka personer som bemyndigas teckna 
kommunens firma och kan underteckna kommunens lån, avtal, köpekontrakt, m.m. På grund 
av personalbyte behöver vissa justeringar av firmatecknare genomföras.

Ordförandens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende borgensåtagande utse 

kommunstyrelsens ordförande Rickard Livén (M) eller, vid förfall för denne, 
kommunstyrelsens vice ordförande Raili Nilsson (C) i förening med endera av 
följande personer: kommundirektör Mats Bergström, ekonomichef Siv Jönsson 
Westerlund eller ekonom Lena Levin.

2. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende kommunens lån och 
övriga kommungemensamma finansiella avtal, utse ekonomichef Siv Jönsson 
Westerlund, eller vid förfall för denne, kommundirektör Mats Bergström eller 
ekonom Lena Levin, i enlighet med kommunens finanspolicy och fullmäktiges 
låneram.   

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

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

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

6. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att med elektronisk signatur 
underteckna kommunens bankgiro (kundnummer 24 23 88) och plusgiro 
(kundnummer M 4471) och avseende försörjningsstöd mm: kommundirektör Mats 
Bergström, socialchef Jenny Thorsell, utredare Daniel Thor, utredare Richard 
Damberg, verksamhetschef Carina Strandberg, myndighetschef Fuad Ganibegovic,  
t.f. enhetschef Eva Murtosaari, enhetschef Karl Lindgren, enhetschef Linda 
Strömberg, enhetschef Karin Nordenmalm, enhetschef Carolina Borneland 
Severinsen, gruppledare Rosie Khoury att två i förening eller en av dessa i förening 
med endera av följande personer: assistent Anita Geber, avgiftshandläggare Nina 
Pettersson, assistent Maria Tahan, nämndsekreterare Emelin Atas, administratör 
Marina Furukvist, och assistent Åsa Hultberg.

7. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mats Bergström att vid semester 
eller annan frånvaro utse tillförordnad kommundirektör ur kommunledningsgruppen 
för att fullgöra de åtaganden som kommundirektör Mats Bergström har som 
firmatecknare för kommunen.
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8. Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektör Mats Bergström skall äga rätt att 
utkvittera för Salems kommun inlämnade värdehandlingar vid Södertälje tingsrätt.

9. Kommunstyrelsen uppdrar åt Andrzej Kazmierczak eller, vid förfall för denne, Lena 
Levin, Asad Khan, Anna Liljegren, Rosie Jidbacken, Maria Johansson, Josefin Nordin 
eller Sophie Andersson underteckna kommunens moms och skattedeklarationer.

10. Kommunstyrelsen uppdrar åt chefen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Christina Lood/ fastighetschef Erik Engström att underteckna kommunens 
fastighetsdeklarationer.

11. Kommunstyrelsen bemyndigar Ulf Haraldsson, Birgitta Eklund, Agneta Forsslund, 
Maria Svartbäck, Janita Wassholm, Susanne Deijfen, Åse Finnman och Charlotta 
Öhrvall två i förening att med elektronisk signatur underteckna kommunens lönefil 
för lönekörning. 

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

13. Kommunstyrelsen beslutar att utse Rickard Livén och Mats Bergström till 
firmatecknare för kommunen, att var för sig underteckna övriga ärenden där 
kommunens firmatecknare efterfrågas.

______________________
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Kommunstyrelseförvaltningen
Elina Peronius
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Revidering av firmatecknare för Salems kommun

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende borgensåtagande

utse kommunstyrelsens ordförande Rickard Livén (M) eller, vid förfall för denne,
kommunstyrelsens vice ordförande Raili Nilsson (C) i förening med endera av
följande personer: kommundirektör Mats Bergström, ekonomichef Siv Jönsson
Westerlund eller ekonom Lena Levin.

2. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende kommunens lån och
övriga kommungemensamma finansiella avtal, utse ekonomichef Siv Jönsson
Westerlund, eller vid förfall för denne, kommundirektör Mats Bergström eller
ekonom Lena Levin, i enlighet med kommunens finanspolicy och fullmäktiges
låneram.

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

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

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

6. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att med elektronisk signatur
underteckna kommunens bankgiro (kundnummer 24 23 88) och plusgiro
(kundnummer M 4471) och avseende försörjningsstöd mm: kommundirektör
Mats Bergström, socialchef Jenny Thorsell, utredare Daniel Thor, utredare Richard
Damberg, verksamhetschef Carina Strandberg, myndighetschef Fuad
Ganibegovic,  t.f. enhetschef Eva Murtosaari, enhetschef Karl Lindgren,
enhetschef Linda Strömberg, enhetschef Karin Nordenmalm, enhetschef Carolina
Borneland Severinsen, gruppledare Rosie Khoury att två i förening eller en av
dessa i förening med endera av följande personer: assistent Anita Geber,
avgiftshandläggare Nina Pettersson, assistent Maria Tahan, nämndsekreterare
Emelin Atas, administratör Marina Furukvist, och assistent Åsa Hultberg.

7. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mats Bergström att vid semester
eller annan frånvaro utse tillförordnad kommundirektör ur
kommunledningsgruppen för att fullgöra de åtaganden som kommundirektör
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Mats Bergström har som firmatecknare för kommunen.
8. Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektör Mats Bergström skall äga rätt att

utkvittera för Salems kommun inlämnade värdehandlingar vid Södertälje
tingsrätt.

9. Kommunstyrelsen uppdrar åt Andrzej Kazmierczak eller, vid förfall för denne,
Lena Levin, Asad Khan, Anna Liljegren, Rosie Jidbacken, Maria Johansson, Josefin
Nordin eller Sophie Andersson underteckna kommunens moms och
skattedeklarationer.

10. Kommunstyrelsen uppdrar åt chefen för miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen Christina Lood/ fastighetschef Erik Engström att
underteckna kommunens fastighetsdeklarationer.

11. Kommunstyrelsen bemyndigar Ulf Haraldsson, Birgitta Eklund, Agneta Forsslund,
Maria Svartbäck, Janita Wassholm, Susanne Deijfen, Katarina Kjellner Åse
Finnman och Charlotta Öhrvall två i förening att med elektronisk signatur
underteckna kommunens lönefil för lönekörning.

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

13. Kommunstyrelsen beslutar att utse Rickard Livén och Mats Bergström till
firmatecknare för kommunen, att var för sig underteckna övriga ärenden där
kommunens firmatecknare efterfrågas.

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

Mats Bergström
Kommundirektör

Elina Peronius
Kommunsekreterare
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Kommunstyrelsen

Ärende 15

§ XX KS/2023:62

KFN/2022:59

Förslag till nya avgifter för Säby sim- och sporthall

Kultur- och fritidsnämnden har i sitt verksamhetsområde drift av Säby sim- och sporthall,
vilket utförs av Medley AB via avtal. Medley har nu kommit in med förslag på nya avgifter för
2023.

Avgifter för bad fastställs av kommunfullmäktige och förslaget att höja avgifterna kan anses
som motiverat då ingen avgiftsreglering skett sedan 2021. Både löner, inflation och kostnader
har ökat under denna period.

Kommunfullmäktige behandlade förslaget till nya avgifter för Säby sim- och sporthall 2023 på
sitt sammanträde den 16 februari § 4 och beslutade då:
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med följande motivering: Vid en
genomgång inför beslutet har det uppdagats att Salem i prislistan betraktar 15-åringar som
vuxna. Detta måste korrigeras. Vattenvana och simkunnighet är viktigt för barn och
ungdomar. Priset ska inte vara ett hinder. Åldersgränsen för att betraktas som vuxen och
priset för ungdomar måste ses över innan beslut kan fattas i fullmäktige.

Medley har i sitt reviderade förslag valt att bibehålla nuvarande åldersgränser med
motiveringen:
Ur arbetsmiljösynpunkt lägger vi stor vikt på att åldern ungdom är densamma för vad och
gym, det underlättar i kommunikation ut mot kund. I dagsläget är det flest vuxna och
barnfamiljer som nyttjar simhallen. Vi har få tonåringar som väljer att bada. De flesta
15-åringar visar stort intresse för gymmet istället.

Ärendet behandlades på kultur- och fritidsnämndens extrainkallade sammanträde den 15
mars 2023 och beskrivs i tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen daterad den 6
mars 2023.

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderat

förslag till avgifter för bad vid Säby sim- och sporthall för 2023, att gälla från

och med 2023-05-01.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Henrik Svensson
Nämndsekreterare

Kultur- och fritidsnämnden

Svar på återremiss gällande Förslag till nya avgifter för Säby
Sim- och sporthall 2023

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige anta förslag till avgifter
för bad vid Säby Sim- och sporthall för 2023.

2. Avgifterna föreslås gälla fr o m 2023-05-01.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har i sitt verksamhetsområde drift av Säby Sim- och sporthall,
vilket utförs av Medley AB via avtal. Medley har nu kommit in med ett reviderat förslag på
nya avgifter för 2023.

Avgifter för bad fastställs av Kommunfullmäktige och förslaget att höja avgifterna kan
anses som motiverat då ingen avgiftsreglering skett sedan 2021. Både löner, inflation och
kostnader har ökat under denna period.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår Kultur- och fritidsnämnden att föreslå
Kommunfullmäktige fr o m 2023-05-01 justera avgifterna för Säby Sim- och sporthall
enligt förslag i medföljande reviderade bilaga.

Kultur- och fritidsnämnden behandlade förslaget till nya avgifter för Säby Sim- och
sporthall 2023, 2022-12-01 § 58 och beslutade då:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att återremittera förslaget till Medley att återkomma
med ett förslag till Kultur- och fritidsnämnden på priser som är mer marknadsmässiga.

Medley har därefter 2022-12-23 inkommit med reviderat förslag till avgifter för Säby Sim-
och sporthall 2023 med jämförande avgifter från andra anläggningar.

Kommunfullmäktige behandlade förslaget till nya avgifter för Säby Sim- och sporthall
2023, §4 2023-02-16 och beslutade då:

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med följande motivering: Vid en
genomgång inför beslutet har det uppdagats att Salem i prislistan betraktar 15-åringar
som vuxna. Detta måste korrigeras. Vattenvana och simkunnighet är viktigt för barn och
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ungdomar. Priset ska inte vara ett hinder. Åldersgränsen för att betraktas som vuxen och
priset för ungdomar måste ses över innan beslut kan fattas i fullmäktige.

Medley har i sitt reviderade förslag valt att bibehålla nuvarande åldersgränser med
motiveringen:

Ur arbetsmiljösynpunkt lägger vi stor vikt på att åldern ungdom är densamma för bad och
gym, det underlättar i kommunikation ut mot kund. I dagsläget är det flest vuxna och
barnfamiljer som nyttjar simhallen. Vi har få tonåringar som väljer att bada. De flesta
15-åringar visar stort intresse för gymmet istället.

Henrik Svensson
Nämndsekreterare

Annika Holmertz
Kultur- och fritidschef

Bilagor

Medley, Förslag till nya badavgifter för Säby Sim- och sporthall 2023

Kommunfullmäktige, KF § 4 Förslag till nya avgifter för Säby sim- och sporthall

Delges

Kommunstyrelseförvaltningen

Medley



Förslag nya avgifter Säby sim- och sporthall

Motivering
Efter återremittering av det förra förslaget på nya priser, kommer här ett nytt förslag från Medley AB. Ur arbetsmiljösynpunkt lägger vi stor vikt på att åldern
ungdom är den samma för bad och gym, det underlättar i kommunikation ut mot kund. I dagsläget är det flest vuxna och barnfamiljer som nyttjar simhallen. Vi har få tonåringar 
som väljer att bada. De flesta 15-åringar visar stor intresse för gymmet istället.
Därför har vi i detta nya förslag låtit samtliga ungdomspriser (4-14 år) ligga kvar på nuvarande nivå, vilket leder till att alla 4-14-åringar fortsatt kan bada till samma pris som idag.

Prisförslag fr.o.m 1 maj 2023
Vuxenéntre, alla tider Klippkort vuxen, alla tider Vuxen, Årskort alla tider

70kr 630kr 1 800kr
Vuxenéntre, vardag före 15 Klippkort vuxen, vardagar före 15 Vuxen, Årskort vardagar före 15

60kr 540kr 1 300kr
Ungdom, alla tider Klippkort ungdom, alla tider Vuxen, Autogrio alla tider

30kr 270kr 150 kr/mån
Ungdom, vardag före 15 

20kr

Nytt prisförslag fr.o.m 1 maj samt prisjämförelse 

Ungdom, alla tider Ungdom vardag före 15.00

Nytt pris 2023 Nytt pris 2023
Anläggning Pris (SEK) Ålder Anläggning Pris (SEK) Ålder
Säby sim- och sporthall 30kr 4-14 Säby sim och sporthall 20kr 4-14

Prisjämförelse höst 2022 Prisjämförelse höst 2022
Anläggning Pris (SEK) Ålder Anläggning Pris (SEK) Ålder
Sydpoolen 95 Sydpoolen 95
Vilundabadet Medley 65 3-15 Vilundabadet Medley 45* 3-15
Järfälla Medley 65 3-17 Järfälla Medley 45* 3-17
Tyresö Medley 60 3-15 Tyresö Medley 40* 3-15
Säby sim- och sporthall 30 4-14 Farsta 20 4-19
Farsta 20 4-19 Högdalens simhall 20 4-19
Högdalens simhall 20 4-19 Sandsborgsbadet 20 4-19
Sandsborgsbadet 20 4-19 Skärholmens simhall 20 4-19
Skärholmens simhall 20 4-19 Västertorps simhall 20 4-19
Västertorps simhall 20 4-19 Storvretsbadet 20 4-17
Storvretsbadet 20 4-17 Huddingehallen 20 7-15
Huddingehallen 20 7-15 Fittjabadet 20 4-17
Fittjabadet 20 4-17 Säby sim- och sporthall 20* 4-14

* Vardag före 15.00

Klippkort Ungdom, alla tider (rankat efter pris per gång)

Nytt pris 2023
Anläggning Pris (SEK) Antal klipp Ålder
Säby sim- och sporthall 270kr 10 4-14

Prisjämförelse höst 2022
Anläggning Pris (SEK) Antal klipp Ålder Pris per gång
Sydpoolen -
Järfälla Medley 585 10 3-17 58,5
Vilundabadet Medley 585 10 3-17 58,5
Tyresö Medley 540 10 3-17 54,0
Säby sim- och sporthall 270 10 4-14 27
Huddingehallen 200 12 7-15 20,8
Farsta 160 10 16
Högdalens simhall 160 10 16
Sandsborgsbadet 160 10 16
Skärholmens simhall 160 10 16
Västertorps simhall 160 10 16
Fittjabadet -
Storvretsbadet -

Vuxen, alla tider Vuxen vardag före 15.00 Vuxen autogiro, alla tider

Nytt pris 2023 Nytt pris 2023 Nytt pris 2023
Anläggning Pris (SEK) Anläggning Pris (SEK) Anläggning Pris (SEK)
Säby sim- och sporthall 70kr Säby sim och sporthall 60kr Säby sim och sporthall 150 kr/ mån

Prisjämförelse höst 2022 Prisjämförelse höst 2022 Prisjämförelse höst 2022
Anläggning Pris (SEK) Anläggning Pris (SEK) Anläggning Pris (SEK)
Sydpoolen 115 Sydpoolen 115 Tyresö Medley 275 kr/mån
Tyresö Medley 110 Järfälla Medley 90* Sydpoolen 259 kr/mån
Vilundabadet Medley 110 Tyresö Medley 85* Vilundabadet Medley -
Järfälla Medley 110 Vilundabadet Medley 85* Järfälla Medley -
Farsta 80 Farsta 80 Farsta -
Högdalens simhall 80 Högdalens simhall 80 Högdalens simhall -
Sandsborgsbadet 80 Sandsborgsbadet 80 Sandsborgsbadet -
Skärholmens simhall 80 Skärholmens simhall 80 Skärholmens simhall -
Västertorps simhall 80 Västertorps simhall 80 Västertorps simhall -
Huddingehallen 70 Huddingehallen 70 Huddingehallen 173 kr/mån
Säby sim- och sporthall 60 Storvretsbadet 50 Fittjabadet 125 kr/mån
Storvretsbadet 50 Fittjabadet 50 Storvretsbadet 125 kr/mån
Fittjabadet 50 Säby sim- och sporthall 50* Säby sim- och sporthall 125 kr/mån



Vuxen, Årskort alla tider Vuxen årskort, vardagar före 15.00 (annars angett vanlig tid)

Nytt pris 2023 Nytt pris 2023
Anläggning Pris (SEK) Anläggning Pris (SEK)
Säby sim- och sporthall 1 800kr Säby sim- och sporthall 1 300kr

Prisjämförelse höst 2022 Prisjämförelse höst 2022
Anläggning Pris (SEK) Anläggning Pris (SEK)
Tyresö Medley 3300 Farsta 2600
Farsta 2600 Högdalens simhall 2600
Högdalens simhall 2600 Sandsborgsbadet 2600
Sandsborgsbadet 2600 Skärholmens simhall 2600
Skärholmens simhall 2600 Västertorps simhall 2600
Västertorps simhall 2600 Tyresö Medley 2340*
Huddingehallen 1900 (50 kr tillkommer för chipkort) Huddingehallen 1900 (50 kr tillkommer för chipkort)
Säby sim- och sporthall 1500 Storvretsbadet 1350 (50 kr tillkommer för chipkort)
Storvretsbadet 1350 (50 kr tillkommer för chipkort) Fittjabadet 1350 (50 kr tillkommer för chipkort)
Fittjabadet 1350 (50 kr tillkommer för chipkort) Säby sim- och sporthall 1050*
Sydpoolen - Järfälla Medley -
Vilundabadet Medley - Sydpoolen -
Järfälla Medley - Vilundabadet Medley -

* vardagar före 15.00
Vuxen, Klippkort alla tider Vuxen, Klippkort vardagar före 15.00

Nytt pris 2023 Nytt pris 2023
Anläggning Pris (SEK) Antal klipp Anläggning Pris (SEK) Antal klipp
Säby sim- och sporthall 630kr 10 Säby sim- och sporthall 540kr 10kr

Prisjämförelse höst 2022 Prisjämförelse höst 2022
Anläggning Pris (SEK) Antal klipp Pris per gång Anläggning Pris (SEK) Antal klipp Pris per gång
Sydpoolen - Sydpoolen -
Tyresö Medley 990 10 99 Järfälla Medley 810* 10 81
Vilundabadet Medley 990 10 99 Vilundabadet Medley 765* 10 76,5
Järfälla Medley 990 10 99 TyresöMedley 765* 10 76,5
Farsta 700 10 70 Farsta 700 10 70
Högdalens simhall 700 10 70 Högdalens simhall 700 10 70
Sandsborgsbadet 700 10 70 Sandsborgsbadet 700 10 70
Skärholmens simhall 700 10 70 Skärholmens simhall 700 10 70
Västertorps simhall 700 10 70 Västertorps simhall 700 10 70
Huddingehallen 720 12 64,2 (50 kr tillkommer för chipkort) Huddingehallen 720 12 64,2 (50 kr tillkommer för chipkort)
Säby sim- och sporthall 540 10 54 Storvretsbadet 500 12 45,8 (50 kr tillkommer för chipkort)
Storvretsbadet 500 12 45,8 (50 kr tillkommer för chipkort) Fittjabadet 500 12 45,8 (50 kr tillkommer för chipkort)
Fittjabadet 500 12 45,8 (50 kr tillkommer för chipkort) Säby sim- och sporthall 450* 10 45
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

Nr. 16

 § X KS/2023:110 

Anskaffning av integrationsmotor

Salems kommuns digitaliseringsgrupp har ett uppdrag att arbeta med och utveckla 
kommunens verksamheter med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Under 2022 
anskaffades en e-tjänsteplattform, som nu är under införande, för att kommunen bättre ska 
kunna erbjuda sina tjänster digitalt. För att nu kunna ta det ytterligare ett steg och skapa 
effektivitet genom automation önskar IT-enheten anskaffa  en integrationsmotor som kan 
kopplas ihop med befintlig e-tjänsteplattform och agera som länk mellan den plattformen 
och våra verksamhetssystem.

Detta för att kunna bli mer snabbfotade och kostnadseffektiva gällande integrationer i 
kommunen, som i dagsläget blir en extra uppgift och kostnad i alla system-
införanden/förändringar.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från kanslienheten daterad den 12 januari 2023. 

Ordförandens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anskaffa av en integrationsmotor enligt förslag i 
tjänsteskrivelse daterad 2023-01-12 med dnr KS/2023:110. 500 000 kr i investeringsmedel tas 
från Kommunstyrelsen till förfogande - Digitalisering, enligt beslutad budget.

______________________
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Kommunstyrelsens förvaltning
Michael Bornfalk
IT-chef

Kommunstyrelsen

Anskaffning av integrationsmotor

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bekosta anskaffning av en integrationsmotor enligt
förslag i tjänsteskrivelse daterad 2023-01-12 med dnr KS/2023:110. 500 000 kr i
investeringsmedel tas från Kommunstyrelsen till förfogande - Digitalisering, enligt
beslutad budget.

Sammanfattning av ärendet
Salems kommuns digitaliseringsgrupp har ett uppdrag att arbeta med och utveckla
kommunens verksamheter med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Under 2022
anskaffades en e-tjänsteplattform, som nu är under införande, för att kommunen
bättre ska kunna erbjuda sina tjänster digitalt. För att nu kunna ta det ytterligare ett
steg och skapa effektivitet genom automation önskar IT-enheten anskaffa  en
integrationsmotor som kan kopplas ihop med befintlig e-tjänsteplattform och agera
som länk mellan den plattformen och våra verksamhetssystem.

Detta för att kunna bli mer snabbfotade och kostnadseffektiva gällande integrationer i
kommunen, som i dagsläget blir en extra uppgift och kostnad i alla
system-införanden/förändringar.

Ärendet

Integrationsmotor
Salems kommun har väldigt många olika system som behöver dela information med
varandra för att arbetet ska flyta smärtfritt. Förr fick man helt enkelt mata in
informationen manuellt mellan systemen, men idag kan man integrera systemen med
varandra.

Ett första sätt att jobba med integration var genom att koppla ihop alla system separat
med varandra. Denna typ av integration förekommer än idag men det blir ett svårt,
tidskrävande och kostnadsdrivande jobb när man ska integrera nya system, då man
måste gå in i varje system och göra en ny koppling.

Det är den här typen av integrationer vi har i Salems kommun.

Idag kan man istället använda sig av en integrationsmotor. Integrationsmotorn är ett
eget system som sitter som navet i ett hjul. Alla system kopplas till integrationsmotorn
och data mellan systemen vidarebefordras via den. Om ett nytt system ska in så
behöver man bara göra kopplingen i integrationsmotorn, vilket gör att det blir enklare
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att lägga till och ta bort system.

Som exempel kan vi tänka oss att fler system behöver åtkomst till fakturor i
ekonomisystemet. Då behöver vi endast en koppling från ekonomisystemet till
integrationsmotorn och alla nya system/applikationer, med behov att nå fakturor,
behöver enbart kopplas mot integrationsmotorn, vilket som regel är betydligt enklare,
säkrare och mer kostnadseffektivt.

En modern integrationsmotor är både smidig och kostnadseffektiv och du kan koppla
samman såväl interna som externa system, allt för att  spara tid och resurser.

E-tjänsteplattform kopplat med integrationsmotor

Kommunen har under förra året upphandlat en e-tjänsteplattform som nu är under
införande. Med en sådan plattform inför ser vi att behovet av integrationer kommer
öka, då detta krävs om man vill automatisera arbetsflöden. En e-tjänsteplattform kan
fungera fristående som en digital ingång för medborgaren, men då tappar man i stort
sett hela effektiviseringspotentialen, eftersom det då fortfarande skulle krävas manuell
hantering i bakgrunden.

Med en integrationsmotor på plats har vi alla möjligheter att automatisera
e-tjänsteflöden till en rimlig kostnad och på så sätt frigöra tid för våra medarbetare att
fokusera på mer kvalitativa uppgifter snarare än administration samt att skapa
effektivitet i organisationen.

Finansiering
Förslag: 500 000 kr i investeringsmedel tas från pott Kommunstyrelsen till förfogande –
Digitalisering.

Mats Bergström
Kommundirektör

Michael Bornfalk
IT-chef

Bilagor

Nyttokostnadsanalys - Integrationsmotor
Kostnadsanalys Integrationsmotor - Kalkylblad

Delges

Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelseförvaltningen
Michael Bornfalk
IT-Chef Kommunstyrelsen

Nyttokostnadsanalys - Integrationsmotor

Bakgrund
I dagsläget är integrationer en resurs och kostnadsdrivande uppgift vid varje
systemanskaffning och utveckling av automation. Samma kraft och kostnad behöver
läggas vid varje ny integration, oavsett om vi har en integration mot systemet sedan
tidigare.

Vi ser ett ökat behov av integrationer för att ha möjlighet att effektivisera våra
verksamheter, särskilt nu när vi implementerar en e-tjänsteplattform.

Vi har dessutom idag, innan den implementationen, redan ett antal manuella hanteringar
som skulle behöva integreras. T.ex. manuella fil-flyttar hos ekonomiavdelningen,
integration mellan bokningssystem och system för nyckelfria lås.

Kostnadsbild enskilda integrationer
Den genomsnittliga kostnaden per integration vi idag har är enligt följande.

Fast implementationskostnad (engångskostnad): 50 000 kr/integration

Löpande kostnad: 3000 kr/månad/integration

Då vi i saknar en motor för integration i kommunen innebär det att vi kan behöva skapa
fler kopplingar till samma system om fler system behöver samma information. Detta gör
att vi snabbt får en hög driftskostnad om vi vill automatisera koppling mellan system, då
varje koppling ger en månatlig kostnad på c:a 3000 kr.

Kostnadsbild integrationsmotor
Kostnadsbilden för att anskaffa en integrationsmotor, räknat på en treårsperiod, med 10
integrationer inkluderade, ligger enligt följande.
Fast implementationskostnad (engångskostnad): 500 000 kr för 10 integrationer

Löpande kostnad: 10 000 kr/månad för 10 integrationer
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Det går att se att den fasta kostnaden är densamma för 10 integrationer oberoende om vi
köper dem en och en, eller om vi anskaffar en integrationsmotor. Det är dock en sanning
med modifikation då vi med motorn får med support, övervakning och förvaltning på en
helt annan nivå än den vi har med enskilda integrationer.

Den rörliga kostnaden blir i fallet integrationsmotor konstant 10 000 kr/månad oberoende
av antalet integrationer, så länge de inte är fler än 10.

Ekonomisk slutsats
Räknat på ovanstående kostnader blir det tydligt att vi får en högre kostnad räknat på en
treårsperiod om vi gör fler än 5 integrationer, med enskilda integrationer som arbetssätt.
Räknat på 10 integrationer och 3 år, så blir kostnaden för enskilda integrationer 1 580 000
kr, mot 860 000 kr för en integrationsmotor med samma antal integrationer.

Det är en skillnad på över 700 000 kr.

Ytterligare nyttor
Utöver den kostnadsbesparing en integrationsmotor kan medföra, så innebär den också
att vi får med förvaltning, övervakning och support av samtliga integrationer till en bättre
nivå än vi har i fallet med enskilda integrationer. Det förenklar också genom att vi får en
och samma leverantör att vända oss till gällande integration, samt att vi inte behöver
uppfinna hjulet vid varje ny systemintegration.
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Antal integrationer
Kostnad integration 1 integration 2 integration 3 integration 4 integration 5 integration 6 integration 7 integration 8 integration 9 integration 10

Enskilda integrationer 50 000 kr Engångskostnad 50 000 kr 100 000 kr 150 000 kr 200 000 kr 250 000 kr 300 000 kr 350 000 kr 400 000 kr 450 000 kr 500 000 kr
3 000 kr Månatlig 3 000 kr 6 000 kr 9 000 kr 12 000 kr 15 000 kr 18 000 kr 21 000 kr 24 000 kr 27 000 kr 30 000 kr

Kostnad integrationsmotor 500 000 kr Engångskostnad 500 000 kr 500 000 kr 500 000 kr 500 000 kr 500 000 kr 500 000 kr 500 000 kr 500 000 kr 500 000 kr 500 000 kr
10 000 kr Månatlig 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr

Totalkostnad 3år enskilda integrationer 158 000 kr 316 000 kr 474 000 kr 632 000 kr 790 000 kr 948 000 kr 1 106 000 kr 1 264 000 kr 1 422 000 kr 1 580 000 kr

Totalkostnad 3år integrationsmotor 860 000 kr 860 000 kr 860 000 kr 860 000 kr 860 000 kr 860 000 kr 860 000 kr 860 000 kr 860 000 kr 860 000 kr

Slutsats: Mer förmånligt att anskaffa en integrationsmotor om vi på en treårsperiod har behov av fler än 5 integrationer.
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 § X KS/2023:105 

Äskande investerings- och driftmedel för digitalisering av 
miljö- och hälsoskyddsärenden

Bygg- och miljönämnden ska upphandla nytt system för att möjliggöra en digital process för 
ärenden inom miljö- och livsmedelssäkerhet. Nuvarande ärendehanteringssystem levereras 
av EDP Vision. 

Bygg- och miljöenheten har undersökt möjliga lösningar och kommit fram till att man 
behöver byta system för att möjliggöra en digital hantering av miljö- och 
hälsoskyddsärenden. 
Enheten har intervjuat olika leverantörer och inhämtat prisförslag vilket redovisas i denna 
tjänsteskrivelse. Att byta och implementera ett nytt system är tidskrävande och sträcker sig 
över fem till sex månader. En projektgrupp är utsedd för att driva, konvertera och genomföra 
implementeringen. Implementeringen av nytt system avser miljöenheten. 

Målsättningen är en offentlig upphandling under Q1 för att ha ett nytt system för miljö- och 
hälsoskyddsärenden på plats senast 30 dec 2023. Ett modernt system ska erbjuda en digital 
lösning som underlättar för medborgare, företag och handläggare. Målsättningen är att ligga 
i linje med övriga kommuners hantering av digital ärendehantering.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från kanslienheten daterad den 17 februari 2023.

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna projektet digitalisering av miljö- och 

livsmedelsprocessen enligt KF beslut KF § 43, 2022-11-24.
2. Kommunstyrelsen beslutar att överföra Investeringsmedel 800 tkr från 

investeringsmedel KS till förfogande digitalisering till bygg- och miljöenheten enligt 
tjänsteskrivelse daterad 2023-02-17, med dnr KS/2023:105.  

3. Kommunstyrelsen beslutar att ärendehanteringssystemet för miljö- och 
livsmedelssäkerhet ska vara kompatibelt med E-tjänstesystem och kunna publiceras i 
kommunens kommande E-tjänsteplattform.

______________________
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Douglas Lindström
Bygg- och miljöchef

Kommunstyrelsen

Äskande investerings- och driftmedel för digitalisering av
miljö- och hälsoskyddsärenden

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna projektet digitalisering av miljö- och

livsmedelsprocessen enligt KF beslut KF § 43, 2022-11-24.
2. Kommunstyrelsen beslutar att överföra Investeringsmedel 800 tkr från

investeringsmedel KS till förfogande digitalisering till bygg- och miljöenheten
enligt tjänsteskrivelse daterad 2023-02-17, med dnr KS/2023:105.

3. Kommunstyrelsen beslutar att ärendehanteringssystemet för miljö- och
livsmedelssäkerhet ska vara kompatibelt med E-tjänstesystem och kunna
publiceras i kommunens kommande E-tjänsteplattform.

Ärendet
Bygg- och miljönämnden ska upphandla nytt system för att möjliggöra en digital process

för ärenden inom miljö- och livsmedelssäkerhet. Nuvarande ärendehanteringssystem

levereras av EDP Vision.

Bygg- och miljöenheten har undersökt möjliga lösningar och kommit fram till att man

behöver byta system för att möjliggöra en digital hantering av miljö- och

hälsoskyddsärenden.

Enheten har intervjuat olika leverantörer och inhämtat prisförslag vilket redovisas i denna

tjänsteskrivelse. Att byta och implementera ett nytt system är tidskrävande och sträcker

sig över fem till sex månader. En projektgrupp är utsedd för att driva, konvertera och

genomföra implementeringen. Implementeringen av nytt system avser miljöenheten.

Målsättningen är en offentlig upphandling under Q1 för att ha ett nytt system för miljö-

och hälsoskyddsärenden på plats senast 30 dec 2023. Ett modernt system ska erbjuda en

digital lösning som underlättar för medborgare, företag och handläggare. Målsättningen

är att ligga i linje med övriga kommuners hantering av digital ärendehantering.

Den tekniska lösningen är avstämt med IT-enheten.
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Förutom investeringsmedel tillkommer ökade driftkostnader för licenser, IT-drift och

underhåll av systemlösningen. Projektet äskar investeringsmedel om totalt 800 tkr 2023.

Ram har utökats för ökade driftkostnader med totalt 218 tkr 2023 och för år 2024-2025

med 50 tkr per år (KF § 43, 2022-11-24).

Finansiering

Implementeringsprojekt för ärendehanteringssystem innefattar uppsättning och

konfigurering, konvertering av befintlig data och bemanning av projektet: ca 800 tkr.

Dessa medel föreslås tas från kommunstyrelsens medel till förfogande.

Douglas Lindström
Bygg- och miljöchef

Michael Bornfalk
IT-chef

Johanna Hagman
Verksamhetsutvecklare

Delges

Kommunfullmäktige
Bygg- och miljönämnden
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